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

nr. 19/00115 10.01.2020din

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

Achizționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) conform necesităților
IMSP - beneficiari pentru anul 2020Obiectul 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.:  01  din  10.01.2020.

În scopul achiziţionării "Achizționarea  centralizată  de  implanturi  oftalmologice  (cristaline)  conform necesităților  IMSP -
beneficiari  pentru  anul  2020"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2020
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 Cristalin artificial camera posterioara
foldabil, monobloc

700.00Bucată1.1 Cristalin artificial camera posterioara foldabil,
monobloc

Cu cartuș pentru incizia 2.4-
2.75mm steril compatibil cu
cristalinul sau cartuș cu injector,
steril -compatibil cu cristalinul,
getabile. Acri 1 ic,metacri
lat,hidrofob,copolimer. Optic
biconvex, asimetric anterior, 6,0
mm, haptica 13 mm, angulatia
hapticelor 0 grade. Indice de
refracție: 1,55, obligator să fie
indicat obligatoriu pe ambalajul
exterior. UV filtru 400nm.
Constanta A: 118,4, să fie indicată
obligatoriu pe ambalajul exterior .
Gama dioptrica: pasul de 0.5 D
pentru gama dioptrica +6.0 -
+30.0D, pasul de 1.0 D pentru
gama dioptrica +31.0 - +40.0D.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat
pe ambalaj (sterile minim 24 luni,
pentru toate componentele
ambalajului) și va fi indicat pe
ambalajul steril, cât și pe cutie (în
cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât
să poată să fie verificate cu ușurință
la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie
cu UV filtru și YAG-laser
compatibili.
Ceritificate de calitate:
- Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate,
valabilă, 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

700.00Bucată1.1 Cristalin artificial camera posterioara foldabil,
monobloc

semnătura Participantului.
- Certificat ISO 13485 valabil
pentru produsele oferite, confirmat
prin semnătura Participantului
 - Declarație - original, confirmată
prin semnătura participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
Documente confirmative:
 - Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit, confirmat prin
semnătura Participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv copie sau
original în limba engleză sau rusă și
traducerea în limba de stat pentru
produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura
Participantului.
- În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33100000-1

2 Cristalin artificial camera posterioara
foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV
with blue light filter). Cartuș inclus

800.00Bucată2.1 Cristalin artificial camera posterioara foldabil,
monobloc, cu filtru galben (LV with blue light
filter). Cartuș inclus

Cu cartuș pentru incizia 2.4-
2.75mm, compatibil cu cristalinul
sau cartuș cu injector compatibil cu
cristalinul, sterile,
getabile.Acrilic,metacrilat,
hidrofob,copolimer. Optic
biconvex, asimetric anterior, 6,0
mm, haptica 13 mm, angulatia
hapticelor 0 grade. Indice de
refracție: 1,55, obligator să fie
indicat obligatoriu pe ambalajul
exterior. UV filtru 400nm, filtru
lumina albastra. Constanta A:
118,7, să fie indicată obligatoriu pe
ambalajul exterior. Gama dioptrica:
pasul de 0.5 D pentru gama
dioptrica +6.0 - +30.0D.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat
pe ambalaj (sterile minim 24 luni,
pentru toate componentele
ambalajului) și va fi indicat pe
ambalajul steril, cât și pe cutie (în
cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât
să poată să fie verificate cu ușurință
la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie
cu UV filtru și YAG-laser
compatibili.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

800.00Bucată2.1 Cristalin artificial camera posterioara foldabil,
monobloc, cu filtru galben (LV with blue light
filter). Cartuș inclus

- Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate,
valabilă, în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului.
- Certificat ISO 13485 valabil
pentru produsele oferite, confirmat
prin semnătura Participantului
 - Declarație - original, confirmată
prin semnătura participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
Documente confirmative:
 - Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit, confirmat prin
semnătura Participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv copie sau
original în limba engleză sau rusă și
traducerea în limba de stat pentru
produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura
Participantului.
- În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33100000-1

3 Cristalin artificial camera posterioara,
fixare, foramen in haptica

40.00Bucată3.1 Cristalin artificial camera posterioara, fixare,
foramen in haptica

Optic biconvex, 7,0 mm, haptica
12,5 mm Angulatia hapticelor: 5°
Indice de refracție: 1,49 Constanta
A: 118,8. Gama dioptrica: +10Dâ
+30D. *Termenul/termenele de
sterilitate a pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat
pe ambalaj (sterile minim 24 luni,
pentru toate componentele
ambalajului) și va fi indicat pe
ambalajul steril, cât și pe cutie (în
cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât
să poată să fie verificate cu ușurință
la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie
cu UV filtru și YAG-laser
compatibili.
Ceritificate de calitate:
- Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate,
valabilă, în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului.
- Certificat ISO 13485 valabil
pentru produsele oferite, confirmat

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

40.00Bucată3.1 Cristalin artificial camera posterioara, fixare,
foramen in haptica

prin semnătura Participantului
 - Declarație - original, confirmată
prin semnătura participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
Documente confirmative:
 - Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit, confirmat prin
semnătura Participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv copie sau
original în limba engleză sau rusă și
traducerea în limba de stat pentru
produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura
Participantului.
- În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33100000-1

4 Cristalin artificial camera posterioara,
foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus

630.00Bucată4.1 Cristalin artificial camera posterioara, foldabil,
cu trei piese. Cartuș inclus

Cu cartuș pentru incizia 2.4-
2.75mm, compatibil cu cristalinul
sau cartuș cu injector compatibil cu
cristalinul, sterile, getabile, Cartuș
steril, getabii. Material lentila:
acrilat metacrilat, hidrofob,
copolimer . Optic biconvex, 6,0
mm, asimetric anterior. Material
haptica: PMMA, haptica 13 mm,
Angulatia hapticelor: 10° Indice de
refracție: 1,55, obligator indicat pe
ambalajul exterior. UV filtru
400nm. Constanta A: 118,4. Gama
dioptrica: +6,0D.... +30.0D, pasul
0.5. și +1.0 la gama dioptrică
+31.0.....+40, *Termenul/termenele
de sterilitate a pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat
pe ambalaj (sterile minim 24 luni,
pentru toate componentele
ambalajului) și va fi indicat pe
ambalajul steril, cât și pe cutie (în
cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât
să poată să fie verificate cu ușurință
la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie
cu UV filtru și YAG-laser
compatibili.
Ceritificate de calitate:
- Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate,
valabilă, în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare , confirmat prin

33100000-1



pag. 5

CantitateaUnitatea de
măsura

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

630.00Bucată4.1 Cristalin artificial camera posterioara, foldabil,
cu trei piese. Cartuș inclus

semnătura Participantului.
- Certificat ISO 13485 valabil
pentru produsele oferite, confirmat
prin semnătura Participantului
 - Declarație - original, confirmată
prin semnătura participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
Documente confirmative:
 - Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit, confirmat prin
semnătura Participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv copie sau
original în limba engleză sau rusă și
traducerea în limba de stat pentru
produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura
Participantului.
- În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33100000-1

5 Cristalin artificial camera posterioare
foldabil cu injector unica folosință

280.00Bucată5.1 Cristalin artificial camera posterioare foldabil
cu injector unica folosință

Pe suport, LIO poster, foldabil,
hidrofilic, acrilic 0=6,0 mm,
BiConvex 1-1=12,5 mm, tip C,
Constanta A: 118,2,Gama dioptrică:
+l,0D +40,0D cu injector unica
folosință compatibil cu cristalinul
cu bagheta de ajustare a LIO sau
injector unică folosință cu cristaline
foldabile incorporate.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat
pe ambalaj (sterile minim 24 luni,
pentru toate componentele
ambalajului) și va fi indicat pe
ambalajul steril, cât și pe cutie (în
cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât
să poată să fie verificate cu ușurință
la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie
cu UV filtru și YAG-laser
compatibili.
Ceritificate de calitate:
- Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate,
valabilă, în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului.
- Certificat ISO 13485 valabil
pentru produsele oferite, confirmat

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

280.00Bucată5.1 Cristalin artificial camera posterioare foldabil
cu injector unica folosință

prin semnătura Participantului
 - Declarație - original, confirmată
prin semnătura participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
Documente confirmative:
 - Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit, confirmat prin
semnătura Participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv copie sau
original în limba engleză sau rusă și
traducerea în limba de stat pentru
produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura
Participantului.
- În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33100000-1

6 Cristalin artificial camera posterioare,
foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș
inclus.

1750.00Bucată6.1 Cristalin artificial camera posterioare, foldabil,
cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.

Pe suport, acrilic hydrofil,
monofocal, asferic, optica 6,0mm,
haptica 11.0-11.5mm, margina
posterioara patrat la 360 °, UV
filtru, indice de refracție: 1,46: A -
constanta 118.5, Gama dioptrică -
+0,0D....+ 30,0D, pasul
0,5D.Injector unica folosința
compatibil cu cristalinul pentru
incizia până la 2.7mm cu bagheta
de ajustare sau cartuș în plan.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat
pe ambalaj (sterile minim 24 luni,
pentru toate componentele
ambalajului) și va fi indicat pe
ambalajul steril, cât și pe cutie (în
cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât
să poată să fie verificate cu ușurință
la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie
cu UV filtru și YAG-laser
compatibili.
Ceritificate de calitate:
- Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate,
valabilă, în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului.
- Certificat ISO 13485 valabil
pentru produsele oferite, confirmat

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1750.00Bucată6.1 Cristalin artificial camera posterioare, foldabil,
cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.

 - Declarație - original, confirmată
prin semnătura participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
Documente confirmative:
 - Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit, confirmat prin
semnătura Participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv copie sau
original în limba engleză sau rusă și
traducerea în limba de stat pentru
produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura
Participantului.
- În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33100000-1

7 Cristalin artificial, camera posterioara,
foldabil, monobloc, toric asferic

53.00Bucată7.1 Cristalin artificial, camera posterioara,
foldabil, monobloc, toric asferic

Acrilic, hidrofob, copolimer
2feniletilacrilat si
2feniletilmetacrilat. Cu cartuș,
termen de sterilitate minim 24 luni,
Optica 6,0 mm, haptica 13mm,
asferic. Optica biconvex, toric.
Indice de refracție: 1,55. Constanta
A:118,4-119,0. Gama dioptrica:
+6.0D --> +30,0D, cu pasul 0,5 D.
Ceritificate de calitate:
 - Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite - Declarație -
original, confirmat prin semnătura
și ștampila participantului, prin care
se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
 Documente confirmative:
 - Catalogul producătorului -
original sau copie pentru produsele
oferite confirmat prin semnătura și
ștampila participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv şi traducerea în
limba de stat - copie sau original în
limba engleză sau rusă confirmată
prin semnătura și ștampila
participantului la momentul
depunerii ofertei și traducerea în
limba de stat la livrarea produselor
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.

33100000-1

8 Cristalin artificial camera posterioară
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu
injector și cartuș inclus

15.00Bucată8.1 Cristalin artificial camera posterioară foldabil,
monobloc, cu patru piciorușe cu injector și
cartuș inclus

Acrilic, copolimer, asteric, D=6mm
gaptica 10.50 mm, Constanta
A118,5, gama dioptrică 12 - 30 D.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat
pe ambalaj (sterile minim 24 luni,
pentru toate componentele
ambalajului) și va fi indicat pe
ambalajul steril, cât și pe cutie (în
cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât
să poată să fie verificate cu ușurință
la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie
cu UV filtru și YAG-laser
compatibili.
Ceritificate de calitate:
- Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate,
valabilă, în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului.
- Certificat ISO 13485 valabil
pentru produsele oferite, confirmat
prin semnătura Participantului
 - Declarație - original, confirmată
prin semnătura participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
Documente confirmative:
 - Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit, confirmat prin
semnătura Participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv copie sau
original în limba engleză sau rusă și
traducerea în limba de stat pentru
produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura
Participantului.
- În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33100000-1

9 Cristalin artificial dur camera posterioară,
PMMA

205.00Bucată9.1 Cristalin artificial dur camera posterioară,
PMMA

Cristalin artificial camera
posterioara, PMMA. biconvex
optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm.
Gama dioptrica: +6,0D +30,0D cu
pasul 0,5D. Constanta A: 118,4 -
118,5.
Ceritificate de calitate:

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

205.00Bucată9.1 Cristalin artificial dur camera posterioară,
PMMA

 - Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite - Declarație -
original, confirmat prin semnătura
și ștampila participantului, prin care
se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
 Documente confirmative:
 - Catalogul producătorului -
original sau copie pentru produsele
oferite confirmat prin semnătura și
ștampila participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv şi traducerea în
limba de stat - copie sau original în
limba engleză sau rusă confirmată
prin semnătura și ștampila
participantului la momentul
depunerii ofertei și traducerea în
limba de stat la livrarea produselor
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.

33100000-1

10 Cristalin artificial dur camera posterioară.
120.00Bucată10.1 Cristalin artificial dur camera posterioară. PF nr. 19 - PF nr. 28, PMMA, Optic

Constanta 118,4, Gaura - 2 (0,35
mm), Gama dioprtică
+6,0D…+32,0D, cu pasul 0,5D,
Equicinvex 6,0 mm, haptica 12,5
mm. Ceritificate de calitate:
 - Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite - Declarație -
original, confirmat prin semnătura
și ștampila participantului, prin care
se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
 Documente confirmative:
 - Catalogul producătorului -
original sau copie pentru produsele
oferite confirmat prin semnătura și
ștampila participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv şi traducerea în
limba de stat - copie sau original în
limba engleză sau rusă confirmată
prin semnătura și ștampila
participantului la momentul
depunerii ofertei și traducerea în
limba de stat la livrarea produselor
confirmată prin semnătura și
ștampila participantului.

33100000-1

11 Cristalin artificial foldabil
600.00Bucată11.1 Cristalin artificial foldabil Cristalin artificial camera

posterioară, foldabil, pe suport,
33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

600.00Bucată11.1 Cristalin artificial foldabil monobloc, acrilic, hidrofilic,
biconvex. Optica 6,0 mm, haptica
12,5 mm.  Gama dioptrica: +1,0D
→ +40,0D (de la +8,0D pînâ la
+30,0D cu pasul 0,5D). Cu
cartuș/injector compatibil cu
cristalinul inclus. Pentru incizie
până în 2,7 mm. (Indicele de
refracție – 1,46, Constanta A –
118,2), steril. *Termenul/termenele
de sterilitate a pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat
pe ambalaj (sterile minim 24 luni,
pentru toate componentele
ambalajului) și va fi indicat pe
ambalajul steril, cât și pe cutie (în
cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât
să poată să fie verificate cu ușurință
la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie
cu UV filtru și YAG-laser
compatibili.
Ceritificate de calitate:
- Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate,
valabilă, în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului.
- Certificat ISO 13485 valabil
pentru produsele oferite, confirmat
prin semnătura Participantului
 - Declarație - original, confirmată
prin semnătura participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
Documente confirmative:
 - Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit, confirmat prin
semnătura Participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv copie sau
original în limba engleză sau rusă și
traducerea în limba de stat pentru
produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura
Participantului.
- În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33100000-1

12 Cristalin artificial dur
400.00Bucată12.1 Cristalin artificial dur Cristalin artificial camera

posterioara, PMMA, biconvex.
Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm.
Gama dioptrica: +5,0D → +30,0D,

33100000-1
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400.00Bucată12.1 Cristalin artificial dur cu pasul 0,5D, cu 2 găuri în haptică
pentru fixație sclerală. (Constanta A
– 118,2), steril.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat
pe ambalaj (sterile minim 24 luni,
pentru toate componentele
ambalajului) și va fi indicat pe
ambalajul steril, cât și pe cutie (în
cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât
să poată să fie verificate cu ușurință
la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie
cu UV filtru și YAG-laser
compatibili.
Ceritificate de calitate:
- Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate,
valabilă, în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului.
- Certificat ISO 13485 valabil
pentru produsele oferite, confirmat
prin semnătura Participantului
 - Declarație - original, confirmată
prin semnătura participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
Documente confirmative:
 - Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit, confirmat prin
semnătura Participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv copie sau
original în limba engleză sau rusă și
traducerea în limba de stat pentru
produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura
Participantului.
- În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33100000-1

13 Cristalin artificial dur c/a
50.00Bucată13.1 Cristalin artificial dur c/a Cristalin artificial camera

anterioara, PMMA, convex. Optica
6,0 mm, haptica 12,5mm. Gama
dioptrica: +15,0D→+23,0D.
(Constanta A – 114,9 - 115,1),
steril. *Termenul/termenele de
sterilitate a pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat
pe ambalaj (sterile minim 24 luni,
pentru toate componentele

33100000-1
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50.00Bucată13.1 Cristalin artificial dur c/a ambalajului) și va fi indicat pe
ambalajul steril, cât și pe cutie (în
cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât
să poată să fie verificate cu ușurință
la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie
cu UV filtru și YAG-laser
compatibili.
Ceritificate de calitate:
- Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate,
valabilă, în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului.
- Certificat ISO 13485 valabil
pentru produsele oferite, confirmat
prin semnătura Participantului
 - Declarație - original, confirmată
prin semnătura participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
Documente confirmative:
 - Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit, confirmat prin
semnătura Participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv copie sau
original în limba engleză sau rusă și
traducerea în limba de stat pentru
produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura
Participantului.
- În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33100000-1

14 Cristalin artificial multifocal
5.00Bucată14.1 Cristalin artificial multifocal Cristalin multifocal activ-difractiv.

Adiții moderate 1,5D și 3D. 29
inele difractive. Pentru un grad
ridicat de independența de ochelari.
Material acrilic cu caracter
hidrofob. Implantabil prin 2 mm
(<24D). Optic asferic.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat
pe ambalaj (sterile minim 24 luni,
pentru toate componentele
ambalajului) și va fi indicat pe
ambalajul steril, cât și pe cutie (în
cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât
să poată să fie verificate cu ușurință

33100000-1
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5.00Bucată14.1 Cristalin artificial multifocal la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie
cu UV filtru și YAG-laser
compatibili.
Ceritificate de calitate:
- Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate,
valabilă, în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului.
- Certificat ISO 13485 valabil
pentru produsele oferite, confirmat
prin semnătura Participantului
 - Declarație - original, confirmată
prin semnătura participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic
de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora.
Documente confirmative:
 - Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit, confirmat prin
semnătura Participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a
produsului, inclusiv copie sau
original în limba engleză sau rusă și
traducerea în limba de stat pentru
produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura
Participantului.
- În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.

33100000-1

15 Banda Shirmer nr.100
5.00Bucată15.1 Banda Shirmer nr.100 Banda Shirmer nr.100, *Certificat

CE sau declaratiție de conformitate
în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

16 Bastonase tupfer oftalmologice
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11000.00Bucată16.1 Bastonase tupfer oftalmologice Bastonase tupfer oftalmologice
sterile N10
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

17 Burete absorbant oftalmic
1500.00Bucată17.1 Burete absorbant oftalmic Bureti absorbanti fara scame, din

celuloza comprimata cu proprietati
inalt absorbante, sponge, sterile, cu
miner de plastic si buretele fixat in
forma de triunghi, *Certificat CE
sau declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
ISO 13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

18 Canula getabila 23G
1500.00Bucată18.1 Canula getabila 23G 60x22 (23x7/8 in)

*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru

33100000-1
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1500.00Bucată18.1 Canula getabila 23G produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

19 Canula getabila 25G
2800.00Bucată19.1 Canula getabila 25G 50x22 (25x7/8 in)

*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

20 Canula getabila 27G
3000.00Bucată20.1 Canula getabila 27G 40x22 (27x7/8 in)

*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.

33100000-1
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3000.00Bucată20.1 Canula getabila 27G * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

21 Canula oftalm. pentru hidrodisecția
100.00Bucată21.1 Canula oftalm. pentru hidrodisecția 27 GA, angulata,4 mm, bent, steril

*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

22 Canula oftalm. pentru polisarea capsulei
cristalinului

500.00Bucată22.1 Canula oftalm. pentru polisarea capsulei
cristalinului

27 GA, angulata,4 mm, bent, steril,
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

23 Capsuloretractor
40.00Bucată23.1 Capsuloretractor Flexibile, din polypropilen sau

nylon, reutilizabile, cu stopper
ajustabil din silicon, steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea

33100000-1
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40.00Bucată23.1 Capsuloretractor conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

24 Câmpuri operatorii pentruchirurgia
globului ocular

4650.00Bucată24.1 Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului
ocular

Câmpuri operatorii pentru chirurgia
globului ocular (câmpuri operatorii
de unica folosință, sterile, Fanta
ovală - patrată dimensiune 102x122
cm cu pungă.  suprafata de lucru
6x4 cm, adeziva).
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

25 Cirlige iriene (Iris retractors)
36.00Bucată25.1 Cirlige iriene (Iris retractors) Flexibile, din polypropilen albastru

sau nylon, reutilizabile, cu stopper
ajustabil din silicon, steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO

33100000-1
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36.00Bucată25.1 Cirlige iriene (Iris retractors) 13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

26 Cutit oftalmic
1350.00Bucată26.1 Cutit oftalmic Cutit oftalmic, pentru chirurgia

globului ocular (pentru incizia de
baza in chirurgia cataractei). Lama
de 2.7 mm cu tăiş lateral Tip MSL.
N6
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

27 Cutit oftalmic
200.00Bucată27.1 Cutit oftalmic Cutit microchirurgical oftalmic

model crescend, pentru chirurgia
globului ocular 2,3 mm. MCU 26,
steril *Certificat CE sau declaratiție
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul

33100000-1
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200.00Bucată27.1 Cutit oftalmic oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

28 Cutit oftalmic
800.00Bucată28.1 Cutit oftalmic Cutit microchirurgical (pentru

incizia de baza in chirurgia
cataractei). Lama de 1,2 mm cu tăiş
lateral Tip MSL 26, steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

29 Cutit oftalmic
1500.00Bucată29.1 Cutit oftalmic Cutit microchirurgical oftalmic

model crescend, pentru chirurgia
globului ocular 2,2 mm, Cutit Slit
(pentru incizie corneeană). Lama de
2,2 mm cu tăiş lateral. Satinat,
angulat. Dual bevel. Vîrf convex cu
marker de 2mm. Maner
complet.steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
ISO 13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

30 Cuțit de unica folosinta pentru interventii
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microchirurgicale
2700.00Bucată30.1 Cuțit de unica folosinta pentru interventii

microchirurgicale
Cuțit de unica folosinta pentru
interventii microchirurgicale:
unghiul 450, satinat, drept cu mâner
complet oțel inoxidabil
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

31 Cuțit oftalmic
100.00Bucată31.1 Cuțit oftalmic Cuțit oftalmic, pentru chirurgia

globului ocular (pentru incizia de
bază în chirurgia cataractei) Lama
de 2.6 mm cu tăiș lateral, angulat.
Tip MSL. N6, steril

33100000-1

32 Cuțit oftalmic
24.00Bucată32.1 Cuțit oftalmic Cuțit oftalmic, pentru chirurgia

globului ocular (pentru implant,
Cuțit cu lățime de 5,5 mm Satinat)
dual bevel cu tăiș lateral, angulat.
Tip MRS 55. N6, steril

33100000-1

33 Cuțit oftalmic
60.00Bucată33.1 Cuțit oftalmic Cuțit oftalmic model crescent,

pentru chirurgia globului ocular 2,6
mm, MCU 26. N6, steril

33100000-1

34 Cuțit oftalmic
1720.00Bucată34.1 Cuțit oftalmic Cuțit  oftalmic V-Lance, pentru

chirurgia globului ocular cu mâner
drept complet tip MVR 20 G. N6
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document

33100000-1
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1720.00Bucată34.1 Cuțit oftalmic e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

35 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului
la scleră

18.00Bucată35.1 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la
scleră

10/0, doua ace: unul drept si unul
curb, sterila, Fir polipropilenă 10/0,
monofilament, albastru, 20 cm; ac
spatulat 1/4 D=0,23 L=13,34 mm,
steril *Certificat CE sau declaratiție
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

36 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului
la scleră

80.00Bucată36.1 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la
scleră

10/0, doua ace, sterila, oftalmica,
Sutura  dublu armata 1470 pt
cristalin - fir 10-0 polipropilena
albastra monofilament 20cm, ac
curbat 16 mm spatulat rotunjit,
swage laser, steril *Certificat CE
sau declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
ISO 13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului

33100000-1
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80.00Bucată36.1 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la
scleră

prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

37 Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia
oftalmica

800.00Bucată37.1 Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia
oftalmica

Nailon oft..monofil. 10/0, 0,2mm
x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula,
d=0,15 mm, L=6,19 mm), steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

38 Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia
oftalmica

100.00Bucată38.1 Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia
oftalmica

Nailon oft..monofil. 9/0, 0,2mm
x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula,
d=0,20 mm, L=6,55 mm), steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

39 Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia
globului ocular

36.00Bucată39.1 Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia globului
ocular

Sutura resorbabila, sterila,
oftalmica,9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace
3/8 , tip spatula, d=0,20 mm,
L=6,55 mm) steril *Certificat CE
sau declaratiție de conformitate în

33100000-1
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36.00Bucată39.1 Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia globului
ocular

funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
ISO 13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

40 Fir sutură nailon 10/0, 12'
48.00Bucată40.1 Fir sutură nailon 10/0, 12' Fir sutură nailon 10/0 nailon

oftalmologic monofil.10/0,12',
0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip
Spatula, d=0.15mm, L=6.19mm).
steril *Certificat CE sau declaratiție
de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

41 Hialuronat de sodiu 1%
800.00Bucată41.1 Hialuronat de sodiu 1% Hialuronat de sodiu 1% - 0,85 ml

(menținerea spațiului, manipulare
ușoară). Hialuronat de sodiu 1%,
greutate moleculară 2.4000 daltoni,
în seringa sterilă de 0,85 ml, cu
canulă 27 ga de unică folosință
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul

33100000-1



pag. 24

CantitateaUnitatea de
măsura

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

800.00Bucată41.1 Hialuronat de sodiu 1% producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

42 Implant pentru chirurgia filtranta a
glaucomului

5.00Bucată42.1 Implant pentru chirurgia filtranta a
glaucomului

Implant pentru chirurgia filtranta a
glaucomului, steril *Certificat CE
sau declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
ISO 13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

43 Inel de tensionare la operatii la cataracta
14,0 mm

5.00Bucată43.1 Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0
mm

Inel de tensionare la operatii la
cataracta 14,0 mm, inclus injector
pentru inel,steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
ISO 13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1
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44 Inel de tensionare la operatii la cataracta
14,5 mm

5.00Bucată44.1 Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,5
mm

Inel de tensionare la operatii la
cataracta 14,5 mm, inclus injector
pentru inel steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
ISO 13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

45 Inel intracapsular steril
30.00Bucată45.1 Inel intracapsular steril Inel intracapsular steril: oval,

policarbonatmetalcrilat dimensiuni:
10/11 mm
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

46 Inel intracapsular steril
35.00Bucată46.1 Inel intracapsular steril Inel intracapsular steril: oval,

policarbonatmetalcrilat dimensiuni:
12/13 mm
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată

33100000-1
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35.00Bucată46.1 Inel intracapsular steril prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

47 Marcher chirurgical
50.00Bucată47.1 Marcher chirurgical Marcher chirurgical (carioca pentru

marcare în chirurgia oftalmică,
fiecare ambalată sterilă)
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

48 Miosat
350.00Bucată48.1 Miosat Miosat – sol. Carbachol - flacon 1

ml.
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi

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

350.00Bucată48.1 Miosat ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

49 Preparat pentru mioză intraoperatorie, uz
intraocular

50.00Bucată49.1 Preparat pentru mioză intraoperatorie, uz
intraocular

Preparat pentru mioză
intraoperatorie, uz intraocular – sol.
Carbachol 0,01% - 1,5 ml.
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

50 Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0
100.00Bucată50.1 Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0 Matasa oft.,7/0, impletit , negru, 45

cm, (2 ace 3/8, tip Spatula
d=0,20mm, L=6,55mm), steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată50.1 Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0 format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

51 Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0
100.00Bucată51.1 Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 (grosime 5/0, impletit, alb, dublu

armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat,
d=0,35mm, L=7,92), steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

52 Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0
100.00Bucată52.1 Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 (grosime 6/0, impletit, alb, dublu

armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat,
d=0,35mm, L=7,92), steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

53 Trepane pentru transplant de cornee
jetabile

30.00Bucată53.1 Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee
jetabile (de unica folosință) cu set
de vacuum de diferite dimensiuni

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată53.1 Trepane pentru transplant de cornee jetabile de la 5,0-8,0 – pentru donor
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

54 Trepane pentru transplant de cornee
jetabile

30.00Bucată54.1 Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee
jetabile (de unica folosință) cu set
de vacuum de diferite dimensiuni
de la 5,0-8,0 – pentru recipient
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

55 Viscoelastic
150.00Bucată55.1 Viscoelastic Viscoelastic (sol.Sodium

Chondroitin Sulfat), seringa 0.3 -
0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru
uz intraocular *Certificat CE sau

33100000-1
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măsura

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

150.00Bucată55.1 Viscoelastic declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
ISO 13485 pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. * În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat. *Instrucțiune de utilizare
a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

56 Viscoelastic
2300.00Bucată56.1 Viscoelastic Hydroxypropyl methylcellulose

ophthalmic solution USP, Seringa
2ml
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

57 Viscoelastic
1000.00Bucată57.1 Viscoelastic Viscoelastic, flacon  5 ml

*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul

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

1000.00Bucată57.1 Viscoelastic producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

58 Ulei de Silicon
60.00Bucată58.1 Ulei de Silicon Ulei de silicon 5700 (indexul de

refracție 1,40, densitatea relativa
0,96-0,98 g/cm3), flacon steril 10
ml

33100000-1

59 Ulei de Silicon
40.00Bucată59.1 Ulei de Silicon Ulei de silicon 1300 (densitatea

relativa 0,96-0,98 g/cm3), flacon
steril 10 ml

33100000-1

60 Benzi de silicon
30.00Bucată60.1 Benzi de silicon Benzi de silicon pentru circlaj 2

mm, steril
33100000-1

61 Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie
6.00Bucată61.1 Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie Aspiratoare (extrudă) pentru

vitrectomie 25G cu vârf silicon,
steril

33100000-1

62 Pense endooculare
6.00Bucată62.1 Pense endooculare Pense endooculare pentru

intervenții Grieshaber DSP Tips:
MAX Grip 25 G pentru membrane
gliale, steril

33100000-1

63 Pense endooculare
6.00Bucată63.1 Pense endooculare Pense endooculare pentru

intervenții Grieshaber DSP Tips:
ILA 25 G pentru pilingul
membrane limitante, steril

33100000-1

64 Foarfece endooculare
6.00Bucată64.1 Foarfece endooculare Foarfece endooculare 25 G Curved,

steril
33100000-1

65 Foarfece endooculare
6.00Bucată65.1 Foarfece endooculare Foarfece endooculare 25 G cu

tăiere vertical, steril
33100000-1

66 Vopsea pentru capsula anterioara
850.00Flacon66.1 Vopsea pentru capsula anterioara Vopsea pentru marcarea capsulei

anterioare, uz intraocular – flacon
1,0 ml 0,06%
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul
oferit  – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru
produsul oferit  – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în

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

850.00Flacon66.1 Vopsea pentru capsula anterioara format electronic, pentru produsul
oferit.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului
prezentat.
* Instrucțiune de utilizare a
produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila
participantului.

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 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 (se va indica)

Nu

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 (se va indica)

Nu

9 Oferta Original Da
10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului (se va indica)
Nu

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

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

îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

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

Da

19 Declarație - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui 80% din termenul total al produsului, dar
nu mai mic de 24 luni.

Da

20 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

21 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

22 DUAE Formularul atașat la documentele licitației- original -
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantului

Da

23 lista fondatorilor Operatorului economic lista fondatorilor Operatorului economic (numele,
prenumele, codul personal)

Da

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

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1
Tel.: office@capcs.md022-88-43-25 (48) ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: BRÎNZA SERGIU, sef secție achiziții dispozitive medicale

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

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

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

pînă la: 20.02.2020 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

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

20.02.2020 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:
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Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: PATIC EDUARD



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: Achizționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) conform
necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2020

1.3. Numărul procedurii: 19/00115
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
01 din 10.01.2020

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: CAPCS
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: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: BRÎNZA SERGIU

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 Cristalin artificial camera posterioara
foldabil, monobloc



1.1 33100000-1 Cristalin artificial camera posterioara
foldabil, monobloc

Bucată 700.00 Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm steril
compatibil cu cristalinul sau cartuș cu
injector, steril -compatibil cu cristalinul,
getabile. Acri 1 ic,metacri
lat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex,
asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13
mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice
de refracție: 1,55, obligator să fie indicat
obligatoriu pe ambalajul exterior. UV
filtru 400nm. Constanta A: 118,4, să fie
indicată obligatoriu pe ambalajul exterior .
Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru
gama dioptrica +6.0 -+30.0D, pasul de 1.0
D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru
toate componentele ambalajului) și va fi
indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie
(în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează
să fie indicate astfel încât să poată să fie
verificate cu ușurință la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate
cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și
YAG-laser compatibili. Ceritificate de
calitate: - Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate, valabilă, în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului. - Certificat ISO
13485 valabil pentru produsele oferite,
confirmat prin semnătura Participantului -
Declarație - original, confirmată prin
semnătura participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit, confirmat
prin semnătura Participantului. -
Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv copie sau original în limba
engleză sau rusă și traducerea în limba de
stat pentru produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura Participantului.
- În ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat.

2 Cristalin artificial camera posterioara
foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV
with blue light filter). Cartuș inclus



2.1 33100000-1 Cristalin artificial camera posterioara
foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV
with blue light filter). Cartuș inclus

Bucată 800.00 Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm,
compatibil cu cristalinul sau cartuș cu
injector compatibil cu cristalinul, sterile,
getabile.Acrilic,metacrilat,
hidrofob,copolimer. Optic biconvex,
asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13
mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice
de refracție: 1,55, obligator să fie indicat
obligatoriu pe ambalajul exterior. UV
filtru 400nm, filtru lumina albastra.
Constanta A: 118,7, să fie indicată
obligatoriu pe ambalajul exterior. Gama
dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama
dioptrica +6.0 - +30.0D.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru
toate componentele ambalajului) și va fi
indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie
(în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează
să fie indicate astfel încât să poată să fie
verificate cu ușurință la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate
cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și
YAG-laser compatibili. Ceritificate de
calitate: - Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate, valabilă, în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului. - Certificat ISO
13485 valabil pentru produsele oferite,
confirmat prin semnătura Participantului -
Declarație - original, confirmată prin
semnătura participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit, confirmat
prin semnătura Participantului. -
Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv copie sau original în limba
engleză sau rusă și traducerea în limba de
stat pentru produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura Participantului.
- În ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat.

3 Cristalin artificial camera posterioara,
fixare, foramen in haptica



3.1 33100000-1 Cristalin artificial camera posterioara,
fixare, foramen in haptica

Bucată 40.00 Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm
Angulatia hapticelor: 5° Indice de
refracție: 1,49 Constanta A: 118,8. Gama
dioptrica: +10Dâ +30D.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru
toate componentele ambalajului) și va fi
indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie
(în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează
să fie indicate astfel încât să poată să fie
verificate cu ușurință la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate
cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și
YAG-laser compatibili. Ceritificate de
calitate: - Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate, valabilă, în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului. - Certificat ISO
13485 valabil pentru produsele oferite,
confirmat prin semnătura Participantului -
Declarație - original, confirmată prin
semnătura participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit, confirmat
prin semnătura Participantului. -
Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv copie sau original în limba
engleză sau rusă și traducerea în limba de
stat pentru produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura Participantului.
- În ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat.

4 Cristalin artificial camera posterioara,
foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus



4.1 33100000-1 Cristalin artificial camera posterioara,
foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus

Bucată 630.00 Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm,
compatibil cu cristalinul sau cartuș cu
injector compatibil cu cristalinul, sterile,
getabile, Cartuș steril, getabii. Material
lentila: acrilat metacrilat, hidrofob,
copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm,
asimetric anterior. Material haptica:
PMMA, haptica 13 mm, Angulatia
hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55,
obligator indicat pe ambalajul exterior.
UV filtru 400nm. Constanta A: 118,4.
Gama dioptrica: +6,0D.... +30.0D, pasul
0.5. și +1.0 la gama dioptrică
+31.0.....+40, *Termenul/termenele de
sterilitate a pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru
toate componentele ambalajului) și va fi
indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie
(în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează
să fie indicate astfel încât să poată să fie
verificate cu ușurință la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate
cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și
YAG-laser compatibili. Ceritificate de
calitate: - Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate, valabilă, în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului. - Certificat ISO
13485 valabil pentru produsele oferite,
confirmat prin semnătura Participantului -
Declarație - original, confirmată prin
semnătura participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit, confirmat
prin semnătura Participantului. -
Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv copie sau original în limba
engleză sau rusă și traducerea în limba de
stat pentru produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura Participantului.
- În ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat.

5 Cristalin artificial camera posterioare
foldabil cu injector unica folosință



5.1 33100000-1 Cristalin artificial camera posterioare
foldabil cu injector unica folosință

Bucată 280.00 Pe suport, LIO poster, foldabil, hidrofilic,
acrilic 0=6,0 mm, BiConvex 1-1=12,5
mm, tip C, Constanta A: 118,2,Gama
dioptrică: +l,0D +40,0D cu injector unica
folosință compatibil cu cristalinul cu
bagheta de ajustare a LIO sau injector
unică folosință cu cristaline foldabile
incorporate. *Termenul/termenele de
sterilitate a pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru
toate componentele ambalajului) și va fi
indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie
(în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează
să fie indicate astfel încât să poată să fie
verificate cu ușurință la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate
cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și
YAG-laser compatibili. Ceritificate de
calitate: - Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate, valabilă, în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului. - Certificat ISO
13485 valabil pentru produsele oferite,
confirmat prin semnătura Participantului -
Declarație - original, confirmată prin
semnătura participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit, confirmat
prin semnătura Participantului. -
Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv copie sau original în limba
engleză sau rusă și traducerea în limba de
stat pentru produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura Participantului.
- În ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat.

6 Cristalin artificial camera posterioare,
foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș
inclus.



6.1 33100000-1 Cristalin artificial camera posterioare,
foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș
inclus.

Bucată 1750.00 Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal,
asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-
11.5mm, margina posterioara patrat la 360
°, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -
constanta 118.5, Gama dioptrică -
+0,0D....+ 30,0D, pasul 0,5D.Injector
unica folosința compatibil cu cristalinul
pentru incizia până la 2.7mm cu bagheta
de ajustare sau cartuș în plan.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru
toate componentele ambalajului) și va fi
indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie
(în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează
să fie indicate astfel încât să poată să fie
verificate cu ușurință la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate
cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și
YAG-laser compatibili. Ceritificate de
calitate: - Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate, valabilă, în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului. - Certificat ISO
13485 valabil pentru produsele oferite,
confirmat prin semnătura Participantului -
Declarație - original, confirmată prin
semnătura participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit, confirmat
prin semnătura Participantului. -
Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv copie sau original în limba
engleză sau rusă și traducerea în limba de
stat pentru produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura Participantului.
- În ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat.

7 Cristalin artificial, camera posterioara,
foldabil, monobloc, toric asferic



7.1 33100000-1 Cristalin artificial, camera posterioara,
foldabil, monobloc, toric asferic

Bucată 53.00 Acrilic, hidrofob, copolimer
2feniletilacrilat si 2feniletilmetacrilat. Cu
cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni,
Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic.
Optica biconvex, toric. Indice de refracție:
1,55. Constanta A:118,4-119,0. Gama
dioptrica: +6.0D --> +30,0D, cu pasul 0,5
D. Ceritificate de calitate: - Certificat CE
sau declaratiție de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare - Certificat ISO 13485
pentru produsele oferite - Declarație -
original, confirmat prin semnătura și
ștampila participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul producătorului -
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului. - Instrucţiunea de utilizare
a produsului, inclusiv şi traducerea în
limba de stat - copie sau original în limba
engleză sau rusă confirmată prin
semnătura și ștampila participantului la
momentul depunerii ofertei și traducerea
în limba de stat la livrarea produselor
confirmată prin semnătura și ștampila
participantului.

8 Cristalin artificial camera posterioară
foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu
injector și cartuș inclus



8.1 33100000-1 Cristalin artificial camera posterioară
foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu
injector și cartuș inclus

Bucată 15.00 Acrilic, copolimer, asteric, D=6mm
gaptica 10.50 mm, Constanta A118,5,
gama dioptrică 12 - 30 D.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru
toate componentele ambalajului) și va fi
indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie
(în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează
să fie indicate astfel încât să poată să fie
verificate cu ușurință la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate
cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și
YAG-laser compatibili. Ceritificate de
calitate: - Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate, valabilă, în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului. - Certificat ISO
13485 valabil pentru produsele oferite,
confirmat prin semnătura Participantului -
Declarație - original, confirmată prin
semnătura participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit, confirmat
prin semnătura Participantului. -
Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv copie sau original în limba
engleză sau rusă și traducerea în limba de
stat pentru produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura Participantului.
- În ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat.

9 Cristalin artificial dur camera
posterioară, PMMA



9.1 33100000-1 Cristalin artificial dur camera posterioară,
PMMA

Bucată 205.00 Cristalin artificial camera posterioara,
PMMA. biconvex optica 6,0 mm, haptica
12,5 mm. Gama dioptrica: +6,0D +30,0D
cu pasul 0,5D. Constanta A: 118,4 - 118,5.
Ceritificate de calitate: - Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare - Certificat ISO 13485
pentru produsele oferite - Declarație -
original, confirmat prin semnătura și
ștampila participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul producătorului -
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului. - Instrucţiunea de utilizare
a produsului, inclusiv şi traducerea în
limba de stat - copie sau original în limba
engleză sau rusă confirmată prin
semnătura și ștampila participantului la
momentul depunerii ofertei și traducerea
în limba de stat la livrarea produselor
confirmată prin semnătura și ștampila
participantului.

10 Cristalin artificial dur camera
posterioară.

10.1 33100000-1 Cristalin artificial dur camera posterioară. Bucată 120.00 PF nr. 19 - PF nr. 28, PMMA, Optic
Constanta 118,4, Gaura - 2 (0,35 mm),
Gama dioprtică +6,0D…+32,0D, cu pasul
0,5D, Equicinvex 6,0 mm, haptica 12,5
mm. Ceritificate de calitate: - Certificat
CE sau declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite -
Declarație - original, confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, prin
care se obligă că termenul de
garanție/valabilitate a bunurilor la
momentul livrării va fi nu mai mic de 24
luni din termenul total de valabilitate a
acestora. Documente confirmative: -
Catalogul producătorului - original sau
copie pentru produsele oferite confirmat
prin semnătura și ștampila participantului.
- Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv şi traducerea în limba de stat -
copie sau original în limba engleză sau
rusă confirmată prin semnătura și ștampila
participantului la momentul depunerii
ofertei și traducerea în limba de stat la
livrarea produselor confirmată prin
semnătura și ștampila participantului.

11 Cristalin artificial foldabil



11.1 33100000-1 Cristalin artificial foldabil Bucată 600.00 Cristalin artificial camera posterioară,
foldabil, pe suport, monobloc, acrilic,
hidrofilic, biconvex. Optica 6,0 mm,
haptica 12,5 mm. Gama dioptrica: +1,0D
→ +40,0D (de la +8,0D pînâ la +30,0D cu
pasul 0,5D). Cu cartuș/injector compatibil
cu cristalinul inclus. Pentru incizie până în
2,7 mm. (Indicele de refracție – 1,46,
Constanta A – 118,2), steril.
*Termenul/termenele de sterilitate a
pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru
toate componentele ambalajului) și va fi
indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie
(în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează
să fie indicate astfel încât să poată să fie
verificate cu ușurință la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate
cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și
YAG-laser compatibili. Ceritificate de
calitate: - Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate, valabilă, în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului. - Certificat ISO
13485 valabil pentru produsele oferite,
confirmat prin semnătura Participantului -
Declarație - original, confirmată prin
semnătura participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit, confirmat
prin semnătura Participantului. -
Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv copie sau original în limba
engleză sau rusă și traducerea în limba de
stat pentru produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura Participantului.
- În ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat.

12 Cristalin artificial dur



12.1 33100000-1 Cristalin artificial dur Bucată 400.00 Cristalin artificial camera posterioara,
PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica
12,5 mm. Gama dioptrica: +5,0D →
+30,0D, cu pasul 0,5D, cu 2 găuri în
haptică pentru fixație sclerală. (Constanta
A – 118,2), steril. *Termenul/termenele de
sterilitate a pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru
toate componentele ambalajului) și va fi
indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie
(în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează
să fie indicate astfel încât să poată să fie
verificate cu ușurință la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate
cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și
YAG-laser compatibili. Ceritificate de
calitate: - Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate, valabilă, în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului. - Certificat ISO
13485 valabil pentru produsele oferite,
confirmat prin semnătura Participantului -
Declarație - original, confirmată prin
semnătura participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit, confirmat
prin semnătura Participantului. -
Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv copie sau original în limba
engleză sau rusă și traducerea în limba de
stat pentru produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura Participantului.
- În ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat.

13 Cristalin artificial dur c/a



13.1 33100000-1 Cristalin artificial dur c/a Bucată 50.00 Cristalin artificial camera anterioara,
PMMA, convex. Optica 6,0 mm, haptica
12,5mm. Gama dioptrica:
+15,0D→+23,0D. (Constanta A – 114,9 -
115,1), steril. *Termenul/termenele de
sterilitate a pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru
toate componentele ambalajului) și va fi
indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie
(în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează
să fie indicate astfel încât să poată să fie
verificate cu ușurință la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate
cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și
YAG-laser compatibili. Ceritificate de
calitate: - Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate, valabilă, în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului. - Certificat ISO
13485 valabil pentru produsele oferite,
confirmat prin semnătura Participantului -
Declarație - original, confirmată prin
semnătura participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit, confirmat
prin semnătura Participantului. -
Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv copie sau original în limba
engleză sau rusă și traducerea în limba de
stat pentru produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura Participantului.
- În ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat.

14 Cristalin artificial multifocal



14.1 33100000-1 Cristalin artificial multifocal Bucată 5.00 Cristalin multifocal activ-difractiv. Adiții
moderate 1,5D și 3D. 29 inele difractive.
Pentru un grad ridicat de independența de
ochelari. Material acrilic cu caracter
hidrofob. Implantabil prin 2 mm (<24D).
Optic asferic. *Termenul/termenele de
sterilitate a pseudofacului cât și a
cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru
toate componentele ambalajului) și va fi
indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie
(în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează
să fie indicate astfel încât să poată să fie
verificate cu ușurință la etapa evaluarii
ofertelor/examinării
mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate
cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și
YAG-laser compatibili. Ceritificate de
calitate: - Certificat CE, valabil sau
declaratiție de conformitate, valabilă, în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare , confirmat prin
semnătura Participantului. - Certificat ISO
13485 valabil pentru produsele oferite,
confirmat prin semnătura Participantului -
Declarație - original, confirmată prin
semnătura participantului, prin care se
obligă că termenul de garanție/valabilitate
a bunurilor la momentul livrării va fi nu
mai mic de 24 luni din termenul total de
valabilitate a acestora. Documente
confirmative: - Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit, confirmat
prin semnătura Participantului. -
Instrucţiunea de utilizare a produsului,
inclusiv copie sau original în limba
engleză sau rusă și traducerea în limba de
stat pentru produsul oferit la livrare,
confirmată prin semnătura Participantului.
- În ofertă se va indica codul produsului
oferit pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat.

15 Banda Shirmer nr.100
15.1 33100000-1 Banda Shirmer nr.100 Bucată 5.00 Banda Shirmer nr.100, *Certificat CE sau

declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

16 Bastonase tupfer oftalmologice



16.1 33100000-1 Bastonase tupfer oftalmologice Bucată 11000.00 Bastonase tupfer oftalmologice sterile
N10 *Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

17 Burete absorbant oftalmic
17.1 33100000-1 Burete absorbant oftalmic Bucată 1500.00 Bureti absorbanti fara scame, din celuloza

comprimata cu proprietati inalt
absorbante, sponge, sterile, cu miner de
plastic si buretele fixat in forma de
triunghi, *Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

18 Canula getabila 23G
18.1 33100000-1 Canula getabila 23G Bucată 1500.00 60x22 (23x7/8 in) *Certificat CE sau

declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

19 Canula getabila 25G



19.1 33100000-1 Canula getabila 25G Bucată 2800.00 50x22 (25x7/8 in) *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

20 Canula getabila 27G
20.1 33100000-1 Canula getabila 27G Bucată 3000.00 40x22 (27x7/8 in) *Certificat CE sau

declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

21 Canula oftalm. pentru hidrodisecția
21.1 33100000-1 Canula oftalm. pentru hidrodisecția Bucată 100.00 27 GA, angulata,4 mm, bent, steril

*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

22 Canula oftalm. pentru polisarea capsulei
cristalinului



22.1 33100000-1 Canula oftalm. pentru polisarea capsulei
cristalinului

Bucată 500.00 27 GA, angulata,4 mm, bent, steril,
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

23 Capsuloretractor
23.1 33100000-1 Capsuloretractor Bucată 40.00 Flexibile, din polypropilen sau nylon,

reutilizabile, cu stopper ajustabil din
silicon, steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

24 Câmpuri operatorii pentruchirurgia
globului ocular

24.1 33100000-1 Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului
ocular

Bucată 4650.00 Câmpuri operatorii pentru chirurgia
globului ocular (câmpuri operatorii de
unica folosință, sterile, Fanta ovală -
patrată dimensiune 102x122 cm cu pungă.
suprafata de lucru 6x4 cm, adeziva).
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

25 Cirlige iriene (Iris retractors)



25.1 33100000-1 Cirlige iriene (Iris retractors) Bucată 36.00 Flexibile, din polypropilen albastru sau
nylon, reutilizabile, cu stopper ajustabil
din silicon, steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

26 Cutit oftalmic
26.1 33100000-1 Cutit oftalmic Bucată 1350.00 Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului

ocular (pentru incizia de baza in chirurgia
cataractei). Lama de 2.7 mm cu tăiş lateral
Tip MSL. N6 *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

27 Cutit oftalmic
27.1 33100000-1 Cutit oftalmic Bucată 200.00 Cutit microchirurgical oftalmic model

crescend, pentru chirurgia globului ocular
2,3 mm. MCU 26, steril *Certificat CE
sau declaratiție de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

28 Cutit oftalmic



28.1 33100000-1 Cutit oftalmic Bucată 800.00 Cutit microchirurgical (pentru incizia de
baza in chirurgia cataractei). Lama de 1,2
mm cu tăiş lateral Tip MSL 26, steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

29 Cutit oftalmic
29.1 33100000-1 Cutit oftalmic Bucată 1500.00 Cutit microchirurgical oftalmic model

crescend, pentru chirurgia globului ocular
2,2 mm, Cutit Slit (pentru incizie
corneeană). Lama de 2,2 mm cu tăiş
lateral. Satinat, angulat. Dual bevel. Vîrf
convex cu marker de 2mm. Maner
complet.steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

30 Cuțit de unica folosinta pentru
interventii microchirurgicale

30.1 33100000-1 Cuțit de unica folosinta pentru interventii
microchirurgicale

Bucată 2700.00 Cuțit de unica folosinta pentru interventii
microchirurgicale: unghiul 450, satinat,
drept cu mâner complet oțel inoxidabil
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



31 Cuțit oftalmic
31.1 33100000-1 Cuțit oftalmic Bucată 100.00 Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului

ocular (pentru incizia de bază în chirurgia
cataractei) Lama de 2.6 mm cu tăiș lateral,
angulat. Tip MSL. N6, steril

32 Cuțit oftalmic
32.1 33100000-1 Cuțit oftalmic Bucată 24.00 Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului

ocular (pentru implant, Cuțit cu lățime de
5,5 mm Satinat) dual bevel cu tăiș lateral,
angulat. Tip MRS 55. N6, steril

33 Cuțit oftalmic
33.1 33100000-1 Cuțit oftalmic Bucată 60.00 Cuțit oftalmic model crescent, pentru

chirurgia globului ocular 2,6 mm, MCU
26. N6, steril

34 Cuțit oftalmic
34.1 33100000-1 Cuțit oftalmic Bucată 1720.00 Cuțit oftalmic V-Lance, pentru chirurgia

globului ocular cu mâner drept complet tip
MVR 20 G. N6 *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

35 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea
cristalinului la scleră

35.1 33100000-1 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului
la scleră

Bucată 18.00 10/0, doua ace: unul drept si unul curb,
sterila, Fir polipropilenă 10/0,
monofilament, albastru, 20 cm; ac spatulat
1/4 D=0,23 L=13,34 mm, steril *Certificat
CE sau declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

36 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea
cristalinului la scleră



36.1 33100000-1 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului
la scleră

Bucată 80.00 10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura
dublu armata 1470 pt cristalin - fir 10-0
polipropilena albastra monofilament
20cm, ac curbat 16 mm spatulat rotunjit,
swage laser, steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

37 Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia
oftalmica

37.1 33100000-1 Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia
oftalmica

Bucată 800.00 Nailon oft..monofil. 10/0, 0,2mm x30 cm
(2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15 mm,
L=6,19 mm), steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

38 Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia
oftalmica

38.1 33100000-1 Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia
oftalmica

Bucată 100.00 Nailon oft..monofil. 9/0, 0,2mm x30 cm (2
ace 3/8 , tip spatula, d=0,20 mm, L=6,55
mm), steril *Certificat CE sau declaratiție
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

39 Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia
globului ocular



39.1 33100000-1 Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia
globului ocular

Bucată 36.00 Sutura resorbabila, sterila, oftalmica,9/0,
0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula,
d=0,20 mm, L=6,55 mm) steril *Certificat
CE sau declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

40 Fir sutură nailon 10/0, 12'
40.1 33100000-1 Fir sutură nailon 10/0, 12' Bucată 48.00 Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic

monofil.10/0,12', 0.2mmx30cm (2ace 3/8,
tip Spatula, d=0.15mm, L=6.19mm). steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

41 Hialuronat de sodiu 1%
41.1 33100000-1 Hialuronat de sodiu 1% Bucată 800.00 Hialuronat de sodiu 1% - 0,85 ml

(menținerea spațiului, manipulare ușoară).
Hialuronat de sodiu 1%, greutate
moleculară 2.4000 daltoni, în seringa
sterilă de 0,85 ml, cu canulă 27 ga de
unică folosință *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.



42 Implant pentru chirurgia filtranta a
glaucomului

42.1 33100000-1 Implant pentru chirurgia filtranta a
glaucomului

Bucată 5.00 Implant pentru chirurgia filtranta a
glaucomului, steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

43 Inel de tensionare la operatii la cataracta
14,0 mm

43.1 33100000-1 Inel de tensionare la operatii la cataracta
14,0 mm

Bucată 5.00 Inel de tensionare la operatii la cataracta
14,0 mm, inclus injector pentru inel,steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

44 Inel de tensionare la operatii la cataracta
14,5 mm

44.1 33100000-1 Inel de tensionare la operatii la cataracta
14,5 mm

Bucată 5.00 Inel de tensionare la operatii la cataracta
14,5 mm, inclus injector pentru inel steril
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

45 Inel intracapsular steril



45.1 33100000-1 Inel intracapsular steril Bucată 30.00 Inel intracapsular steril: oval,
policarbonatmetalcrilat dimensiuni: 10/11
mm *Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

46 Inel intracapsular steril
46.1 33100000-1 Inel intracapsular steril Bucată 35.00 Inel intracapsular steril: oval,

policarbonatmetalcrilat dimensiuni: 12/13
mm *Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

47 Marcher chirurgical
47.1 33100000-1 Marcher chirurgical Bucată 50.00 Marcher chirurgical (carioca pentru

marcare în chirurgia oftalmică, fiecare
ambalată sterilă) *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

48 Miosat



48.1 33100000-1 Miosat Bucată 350.00 Miosat – sol. Carbachol - flacon 1 ml.
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

49 Preparat pentru mioză intraoperatorie,
uz intraocular

49.1 33100000-1 Preparat pentru mioză intraoperatorie, uz
intraocular

Bucată 50.00 Preparat pentru mioză intraoperatorie, uz
intraocular – sol. Carbachol 0,01% - 1,5
ml. *Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

50 Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0
50.1 33100000-1 Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0 Bucată 100.00 Matasa oft.,7/0, impletit , negru, 45 cm, (2

ace 3/8, tip Spatula d=0,20mm,
L=6,55mm), steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

51 Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0



51.1 33100000-1 Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 Bucată 100.00 (grosime 5/0, impletit, alb, dublu armat,
L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35mm,
L=7,92), steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

52 Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0
52.1 33100000-1 Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 Bucată 100.00 (grosime 6/0, impletit, alb, dublu armat,

L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35mm,
L=7,92), steril *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

53 Trepane pentru transplant de cornee
jetabile

53.1 33100000-1 Trepane pentru transplant de cornee jetabile Bucată 30.00 Trepane pentru transplant de cornee
jetabile (de unica folosință) cu set de
vacuum de diferite dimensiuni de la 5,0-
8,0 – pentru donor *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

54 Trepane pentru transplant de cornee
jetabile



54.1 33100000-1 Trepane pentru transplant de cornee jetabile Bucată 30.00 Trepane pentru transplant de cornee
jetabile (de unica folosință) cu set de
vacuum de diferite dimensiuni de la 5,0-
8,0 – pentru recipient *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

55 Viscoelastic
55.1 33100000-1 Viscoelastic Bucată 150.00 Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin

Sulfat), seringa 0.3 - 0.5 ml cu canula 27
G, steril, pentru uz intraocular *Certificat
CE sau declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat ISO 13485 pentru produsul
oferit – valabil - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

56 Viscoelastic
56.1 33100000-1 Viscoelastic Bucată 2300.00 Hydroxypropyl methylcellulose

ophthalmic solution USP, Seringa 2ml
*Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

57 Viscoelastic



57.1 33100000-1 Viscoelastic Bucată 1000.00 Viscoelastic, flacon 5 ml *Certificat CE
sau declaratiție de conformitate în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul oferit –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat ISO
13485 pentru produsul oferit – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

58 Ulei de Silicon
58.1 33100000-1 Ulei de Silicon Bucată 60.00 Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție

1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3),
flacon steril 10 ml

59 Ulei de Silicon
59.1 33100000-1 Ulei de Silicon Bucată 40.00 Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa

0,96-0,98 g/cm3), flacon steril 10 ml
60 Benzi de silicon

60.1 33100000-1 Benzi de silicon Bucată 30.00 Benzi de silicon pentru circlaj 2 mm, steril
61 Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie

61.1 33100000-1 Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie Bucată 6.00 Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie
25G cu vârf silicon, steril

62 Pense endooculare
62.1 33100000-1 Pense endooculare Bucată 6.00 Pense endooculare pentru intervenții

Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G
pentru membrane gliale, steril

63 Pense endooculare
63.1 33100000-1 Pense endooculare Bucată 6.00 Pense endooculare pentru intervenții

Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru
pilingul membrane limitante, steril

64 Foarfece endooculare
64.1 33100000-1 Foarfece endooculare Bucată 6.00 Foarfece endooculare 25 G Curved, steril
65 Foarfece endooculare

65.1 33100000-1 Foarfece endooculare Bucată 6.00 Foarfece endooculare 25 G cu tăiere
vertical, steril

66 Vopsea pentru capsula anterioara
66.1 33100000-1 Vopsea pentru capsula anterioara Flacon 850.00 Vopsea pentru marcarea capsulei

anterioare, uz intraocular – flacon 1,0 ml
0,06% *Certificat CE sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat ISO 13485
pentru produsul oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. * Instrucțiune de
utilizare a produselor – original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului.

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 (se

va indica)
NU

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 (se
va indica)

NU

3.9 Oferta Original DA
3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului

(se va indica)
NU

3.11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului 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 Declarație Pentru produsele noi sau necunoscute pentru medici, vor fi
prezentate mostre de către potențialii cîștigători în termen de
5 zile de la solicitare

DA

3.19 Declarație - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va
constitui 80% din termenul total al produsului, dar nu mai
mic de 24 luni.

DA

3.20 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



3.21 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

3.22 DUAE Formularul atașat la documentele licitației- original -
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului

DA

3.23 lista fondatorilor Operatorului economic lista fondatorilor Operatorului economic (numele,
prenumele, codul personal)

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. 19/00115 din 20.02.2020"

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:

în termen de 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 bancare 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. 19/00115 
Pentru achiziţionarea de: Achizționarea centralizată de implanturi oftalmologice
(cristaline) conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2020 
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: 20.02.2020 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: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 20.02.2020 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Data, Ora: 20.02.2020 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:

20.02.2020

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
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie 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 de buna execuţie a contractului nr. 19/00115 din 20.02.2020"

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

10 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: 

PATIC EDUARD ________________________________


