
CAIET DE SARCINI 

Bunuri 

 

Obiectul Achiziționarea consumabilelor pentru concentratoarele de oxigen conform 

necesităților IMSP-urile beneficiare pentru anul 2021 

1. Autoritatea contractantă Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate în Sănătate  

1. Descriere generală. Informaţii 

Cod 

CP

V 

Nr. 

Lot 
Denumire Lot Descria tehnică U/m Cantitatea 

valoarea 

estimată  

1 2     3 4,00   

 

3310

0000-

1 

1 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru JAY - 10, 

Longfian, China,  anul 

prod. 2020, 10 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru JAY - 10, Longfian, 

China,  anul prod. 2020, 10 

litri 

buc 91 10010 

 

3310

0000-

1 

2 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 

OxyBreath Mini 5L, Kare 

Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru OxyBreath Mini 5L, 

Kare Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 5 litri 

buc 64 7040 

 

3310

0000-

1 

3 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 

OxyBreath 10L, Kare 

Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 10 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru OxyBreath 10L, Kare 

Medical, Turcia, anul prod. 

2020, 10 litri 

buc 32 3520 

 

3310

0000-

1 

4 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru V5-WN-

HS, Canta, China, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru V5-WN-HS, Canta, 

China, anul prod. 2020, 5 litri 

buc 2 220 

 

3310

0000-

1 

5 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru V8-WN-

HS, Canta, China, anul 

prod. 2020, 8 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru V8-WN-HS, Canta, 

China, anul prod. 2020, 8 litri 

buc 112 12320 

 

3310

0000-

1 

6 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru OLV-5A, 

Olive Electronic, China, 

anul prod. 2020, 5 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru OLV-5A, Olive 

Electronic, China, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 4 440 

 

3310

0000-

1 

7 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru K5BW, 

Keyhub Electronic, China, 

anul prod. 2020-2021, 5 

litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru K5BW, Keyhub 

Electronic, China, anul prod. 

2020-2021, 5 litri 

buc 8 880 



 

3310

0000-

1 

8 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru SZ-T, 

Jiangsu Shuansheng 

Medical, China, anul prod. 

2020, 10 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru SZ-T, Jiangsu 

Shuansheng Medical, China, 

anul prod. 2020, 10 litri 

buc 265 29150 

 

3310

0000-

1 

9 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru SZ-5BW, 

Respirox, China, anul 

prod. 2021, 5 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru SZ-5BW, Respirox, 

China, anul prod. 2021, 5 litri 

buc 10 1100 

 

3310

0000-

1 

10 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru SZ-5AW, 

Jiangsu Shuansheng 

Medical, China, anul prod. 

2020, 5 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru SZ-5AW, Jiangsu 

Shuansheng Medical, China, 

anul prod. 2020, 5 litri 

buc 7 770 

 

3310

0000-

1 

11 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru DeVilbiss 

525KS, DeVilbiss 

Healthcare, USA, anul 

prod. 2012, 5 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru DeVilbiss 525KS, 

DeVilbiss Healthcare, USA, 

anul prod. 2012, 5 litri 

buc 1 110 

 

3310

0000-

1 

12 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru DeVilbiss 

525KS, DeVilbiss 

Healthcare, USA, anul 

prod. 2019, 5 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru DeVilbiss 525KS, 

DeVilbiss Healthcare, USA, 

anul prod. 2019, 5 litri 

buc 8 880 

 

3310

0000-

1 

13 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 

HORIZON S5, SysMed 

Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 

litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru HORIZON S5, 

SysMed Co.Ltd, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 3 330 

 

3310

0000-

1 

14 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru CP501-T, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 

litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru CP501-T, ELMASLAR 

MEDIKAL, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 3 330 

 

3310

0000-

1 

15 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru OC-5, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 

litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru OC-5, ELMASLAR 

MEDIKAL, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 4 440 

 

3310

0000-

1 

16 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 7F-5, 

Yuwell-Jiangsu Yuyue 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu 

Yuyue medical equipment, 

China, anul prod. 2020, 5 itri 

buc 2 220 



medical equipment, China, 

anul prod. 2020, 5 itri 

 

3310

0000-

1 

17 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 8F-5A, 

Yuwell-Jiangsu Yuyue, 

China, anul prod. 2021, 5 

litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu 

Yuyue, China, anul prod. 

2021, 5 litri 

buc 36 3960 

 

3310

0000-

1 

18 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru Platinum 

10, Invacare, SUA, anul 

prod. 2016 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru Platinum 10, Invacare, 

SUA, anul prod. 2016 

buc 1 110 

 

3310

0000-

1 

19 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru Perfecto 

Oxygen, Invacare, anul 

prod. 2016, 5 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru Perfecto Oxygen, 

Invacare, anul prod. 2016, 5 

litri 

buc 2 220 

 

3310

0000-

1 

20 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru Compact, 

Invacare, anul prod. 2016, 

5 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru Compact, Invacare, 

anul prod. 2016, 5 litri 

buc 1 110 

 

3310

0000-

1 

21 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru Oxylife 5 

LPM, China,  anul prod. 

2020, 5 litri 

Filtru de aer 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru Oxylife 5 LPM, China,  

anul prod. 2020, 5 litri 

buc 6 660 

 

3310

0000-

1 

22 

Set filtru de aer  

 (Filtru nr.1 - 

17mm*11.5mm, Filtru nr.2 

-17mm*7mm)pentru XY-

6S-10, Shenzhen 

Hongxinyuan Electronic 

Co.Ltd, anul prod. 2020, 

10 litri 

Set filtru de aer  

 (Filtru nr.1 - 17mm*11.5mm, 

Filtru nr.2 -17mm*7mm) 

pentru XY-6S-10, Shenzhen 

Hongxinyuan Electronic 

Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 

litri 

buc 3 330 

 

3310

0000-

1 

23 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru JAY - 10, 

Longfian, China,  anul 

prod. 2020, 10 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru JAY - 10, Longfian, 

China,  anul prod. 2020, 10 

litri 

buc 91 15470 

 

3310

0000-

1 

24 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 

OxyBreath Mini 5L, Kare 

Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru OxyBreath Mini 5L, 

Kare Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 5 litri 

buc 61 10370 

 

3310

0000-

1 

25 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 

OxyBreath 10L, Kare 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru OxyBreath 10L, Kare 

buc 46 7820 



Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 10 litri 

Medical, Turcia, anul prod. 

2020, 10 litri 

 

3310

0000-

1 

26 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru V5-WN-

HS, Canta, China, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru V5-WN-HS, Canta, 

China, anul prod. 2020, 5 litri 

buc 2 340 

 

3310

0000-

1 

27 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru V8-WN-

HS, Canta, China, anul 

prod. 2020, 8 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru V8-WN-HS, Canta, 

China, anul prod. 2020, 8 litri 

buc 149 25330 

 

3310

0000-

1 

28 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru OLV-5A, 

Olive Electronic, China, 

anul prod. 2020, 5 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru OLV-5A, Olive 

Electronic, China, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 4 680 

 

3310

0000-

1 

29 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru K5BW, 

Keyhub Electronic, China, 

anul prod. 2020-2021, 5 

litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru K5BW, Keyhub 

Electronic, China, anul prod. 

2020-2021, 5 litri 

buc 10 1700 

 

3310

0000-

1 

30 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru SZ-T, 

Jiangsu Shuansheng 

Medical, China, anul prod. 

2020, 10 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru SZ-T, Jiangsu 

Shuansheng Medical, China, 

anul prod. 2020, 10 litri 

buc 214 36380 

 

3310

0000-

1 

31 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru SZ-5BW, 

Respirox, China, anul 

prod. 2021, 5 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru SZ-5BW, Respirox, 

China, anul prod. 2021, 5 litri 

buc 10 1700 

 

3310

0000-

1 

32 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru SZ-5AW, 

Jiangsu Shuansheng 

Medical, China, anul prod. 

2020, 5 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru SZ-5AW, Jiangsu 

Shuansheng Medical, China, 

anul prod. 2020, 5 litri 

buc 5 850 

 

3310

0000-

1 

33 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru DeVilbiss 

525KS, DeVilbiss 

Healthcare, USA, anul 

prod. 2019, 5 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru DeVilbiss 525KS, 

DeVilbiss Healthcare, USA, 

anul prod. 2019, 5 litri 

buc 8 1360 



 

3310

0000-

1 

34 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 

HORIZON S5, SCALEO 

MEDICAL, Franța, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru HORIZON S5, 

SCALEO MEDICAL, Franța, 

anul prod. 2020, 5 litri 

buc 1 170 

 

3310

0000-

1 

35 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 

HORIZON S5, SysMed 

Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 

litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru HORIZON S5, 

SysMed Co.Ltd, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 3 510 

 

3310

0000-

1 

36 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru Perfecto2 

V Oxygen, Invacare, anul 

prod. 2019, 5 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru Perfecto2 V Oxygen, 

Invacare, anul prod. 2019, 5 

litri 

buc 2 340 

 

3310

0000-

1 

37 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru Hikoneb 

OxyBreath Mini 5L, Kare 

Medical, Turcia, anul 

prod. 2021, 5 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru Hikoneb OxyBreath 

Mini 5L, Kare Medical, 

Turcia, anul prod. 2021, 5 litri 

buc 8 1360 

 

3310

0000-

1 

38 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru Hikoneb 

OxyBreath 10LPM, Kare 

Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 10 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru Hikoneb OxyBreath 

10LPM, Kare Medical, Turcia, 

anul prod. 2020, 10 litri 

buc 2 340 

 

3310

0000-

1 

39 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru Airsep 

newlife, AirSep 

Corporation, SUA, anul 

prod. 2010, 5 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru Airsep newlife, AirSep 

Corporation, SUA, anul prod. 

2010, 5 litri 

buc 1 170 

 

3310

0000-

1 

40 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 

Companion 5,CAIRE Inc., 

SUA, anul prod. 2014, 5 

litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru Companion 5,CAIRE 

Inc., SUA, anul prod. 2014, 5 

litri 

buc 1 170 

 

3310

0000-

1 

41 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru BT-OC06, 

Bestran Zhangjiagang 

Technology, China, anul 

prod. 2020, 10 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru BT-OC06, Bestran 

Zhangjiagang Technology, 

China, anul prod. 2020, 10 

litri 

buc 1 170 



 

3310

0000-

1 

42 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru CP501-T, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 

litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru CP501-T, ELMASLAR 

MEDIKAL, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 3 510 

 

3310

0000-

1 

43 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 

OXYTIME Q5, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

China, anul prod. 2021 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru OXYTIME Q5, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

China, anul prod. 2021 

buc 10 1700 

 

3310

0000-

1 

44 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru OC-5, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 

litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru OC-5, ELMASLAR 

MEDIKAL, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 4 680 

 

3310

0000-

1 

45 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 7F-5, 

Yuwell-Jiangsu Yuyue 

medical equipment, China, 

anul prod. 2020, 5 itri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu 

Yuyue medical equipment, 

China, anul prod. 2020, 5 itri 

buc 2 340 

 

3310

0000-

1 

46 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru 8F-5A, 

Yuwell-Jiangsu Yuyue, 

China, anul prod. 2021, 5 

litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru 8F-5A, Yuwell-Jiangsu 

Yuyue, China, anul prod. 

2021, 5 litri 

buc 24 4080 

 

3310

0000-

1 

47 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru Oxylife 5 

LPM, China,  anul prod. 

2020, 5 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru Oxylife 5 LPM, China,  

anul prod. 2020, 5 litri 

buc 6 1020 

 

3310

0000-

1 

48 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de 

filtre in conformitate cu 

modelul concentratorului 

solicitat) pentru XY-6S-

10, Shenzhen 

Hongxinyuan Electronic 

Co.Ltd, anul prod. 2020, 

10 litri 

Filtru intern  

antibacterial 

(un filtru sau un set de filtre in 

conformitate cu modelul 

concentratorului solicitat) 

pentru XY-6S-10, Shenzhen 

Hongxinyuan Electronic 

Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 

litri 

buc 3 510 

 

3310

0000-

1 

49 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru JAY - 10, 

Longfian, China,  anul 

prod. 2020, 10 litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru JAY - 10, Longfian, 

China,  anul prod. 2020, 10 

litri 

buc 255 48450 



 

3310

0000-

1 

50 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru OxyBreath Mini 

5L, Kare Medical, Turcia, 

anul prod. 2020, 5 litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru OxyBreath Mini 5L, 

Kare Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 5 litri 

buc 64 12160 

 

3310

0000-

1 

51 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru OxyBreath 10L, 

Kare Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 10 litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru OxyBreath 10L, Kare 

Medical, Turcia, anul prod. 

2020, 10 litri 

buc 30 5700 

 

3310

0000-

1 

52 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru V8-WN-HS, 

Canta, China, anul prod. 

2020, 8 litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru V8-WN-HS, Canta, 

China, anul prod. 2020, 8 litri 

buc 137 26030 

 

3310

0000-

1 

53 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru OLV-5A, Olive 

Electronic, China, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru OLV-5A, Olive 

Electronic, China, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 17 3230 

 

3310

0000-

1 

54 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru OLV-10, Olive 

Electronic, China, anul 

prod. 2021, 10 litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru OLV-10, Olive 

Electronic, China, anul prod. 

2021, 10 litri 

buc 15 2850 

 

3310

0000-

1 

55 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru K5BW, Keyhub 

Electronic, China, anul 

prod. 2020-2021, 5 litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru K5BW, Keyhub 

Electronic, China, anul prod. 

2020-2021, 5 litri 

buc 2 380 

 

3310

0000-

1 

56 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru SZ-T, Jiangsu 

Shuansheng Medical, 

China, anul prod. 2020, 10 

litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru SZ-T, Jiangsu 

Shuansheng Medical, China, 

anul prod. 2020, 10 litri 

buc 156 29640 

 

3310

0000-

1 

57 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru SZ-5BW, 

Respirox, China, anul 

prod. 2021, 5 litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru SZ-5BW, Respirox, 

China, anul prod. 2021, 5 litri 

buc 10 1900 

 

3310

0000-

1 

58 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru SZ-5AV, Jiangsu 

Shuansheng Medical, 

China, anul prod. 2021, 5 

litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru SZ-5AV, Jiangsu 

Shuansheng Medical, China, 

anul prod. 2021, 5 litri 

buc 10 1900 

 

3310

0000-

1 

59 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru SZ-5AW, Jiangsu 

Shuansheng Medical, 

China, anul prod. 2020, 5 

litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru SZ-5AW, Jiangsu 

Shuansheng Medical, China, 

anul prod. 2020, 5 litri 

buc 12 2280 



 

3310

0000-

1 

60 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru DeVilbiss 525KS, 

DeVilbiss Healthcare, 

USA, anul prod. 2019, 5 

litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru DeVilbiss 525KS, 

DeVilbiss Healthcare, USA, 

anul prod. 2019, 5 litri 

buc 7 1330 

 

3310

0000-

1 

61 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru Hikoneb 

OxyBreath Mini 5L, Kare 

Medical, Turcia, anul 

prod. 2021, 5 litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru Hikoneb OxyBreath 

Mini 5L, Kare Medical, 

Turcia, anul prod. 2021, 5 litri 

buc 8 1520 

 

3310

0000-

1 

62 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru BT-OC06, Bestran 

Zhangjiagang Technology, 

China, anul prod. 2020, 10 

litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru BT-OC06, Bestran 

Zhangjiagang Technology, 

China, anul prod. 2020, 10 

litri 

buc 1 190 

 

3310

0000-

1 

63 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru CP501-T, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 

litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru CP501-T, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 litri 

buc 2 380 

 

3310

0000-

1 

64 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru OC-5, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 

litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru OC-5, ELMASLAR 

MEDIKAL, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 1 190 

 

3310

0000-

1 

65 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru 7F-5, Yuwell-

Jiangsu Yuyue medical 

equipment, China, anul 

prod. 2020, 5 itri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru 7F-5, Yuwell-Jiangsu 

Yuyue medical equipment, 

China, anul prod. 2020, 5 itri 

buc 2 380 

 

3310

0000-

1 

66 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru 8F-5A, Yuwell-

Jiangsu Yuyue, China, 

anul prod. 2021, 5 litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru 8F-5A, Yuwell-

Jiangsu Yuyue, China, anul 

prod. 2021, 5 litri 

buc 34 6460 

 

3310

0000-

1 

67 

Borcan pentru apă cu 

căpac și valva de siguranța  

 pentru Oxylife 5 LPM, 

China,  anul prod. 2020, 5 

litri 

Borcan pentru apă cu căpac și 

valva de siguranța  

 pentru Oxylife 5 LPM, China,  

anul prod. 2020, 5 litri 

buc 6 1140 

 

3310

0000-

1 

68 

Condesator de  

pornire motor pentru 

OxyBreath Mini 5L, Kare 

Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Condesator de  

pornire motor pentru 

OxyBreath Mini 5L, Kare 

Medical, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 1 300 

 

3310

0000-

1 

69 

Condesator de  

pornire motor pentru V8-

WN-HS, Canta, China, 

anul prod. 2020, 8 litri 

Condesator de  

pornire motor pentru V8-WN-

HS, Canta, China, anul prod. 

2020, 8 litri 

buc 1 300 



 

3310

0000-

1 

70 

Condesator de  

pornire motor pentru 

DeVilbiss 525KS, 

DeVilbiss Healthcare, 

USA, anul prod. 2019, 5 

litri 

Condesator de  

pornire motor pentru 

DeVilbiss 525KS, DeVilbiss 

Healthcare, USA, anul prod. 

2019, 5 litri 

buc 1 300 

 

3310

0000-

1 

71 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult 

și tubul de interconectare 

cu concentratorul) pentru 

OxyBreath Mini 5L, Kare 

Medical, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult și 

tubul de interconectare cu 

concentratorul) pentru 

OxyBreath Mini 5L, Kare 

Medical, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 25 450 

 

3310

0000-

1 

72 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult 

și tubul de interconectare 

cu concentratorul) pentru 

V8-WN-HS, Canta, China, 

anul prod. 2020, 8 litri 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult și 

tubul de interconectare cu 

concentratorul) pentru V8-

WN-HS, Canta, China, anul 

prod. 2020, 8 litri 

buc 40 720 

 

3310

0000-

1 

73 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult 

și tubul de interconectare 

cu concentratorul) pentru 

SZ-T, Jiangsu Shuansheng 

Medical, China, anul prod. 

2020, 10 litri 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult și 

tubul de interconectare cu 

concentratorul) pentru SZ-T, 

Jiangsu Shuansheng Medical, 

China, anul prod. 2020, 10 litri 

buc 25 450 

 

3310

0000-

1 

74 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult 

și tubul de interconectare 

cu concentratorul) pentru 

DeVilbiss 525KS, 

DeVilbiss Healthcare, 

USA, anul prod. 2012, 5 

litri 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult și 

tubul de interconectare cu 

concentratorul) pentru 

DeVilbiss 525KS, DeVilbiss 

Healthcare, USA, anul prod. 

2012, 5 litri 

buc 5 90 

 

3310

0000-

1 

75 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult 

și tubul de interconectare 

cu concentratorul) pentru 

CP501-T, ELMASLAR 

MEDIKAL, Turcia, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult și 

tubul de interconectare cu 

concentratorul) pentru CP501-

T, ELMASLAR MEDIKAL, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 litri 

buc 5 90 

 

3310

0000-

1 

76 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult 

și tubul de interconectare 

cu concentratorul) pentru 

8F-5A, Yuwell-Jiangsu 

Yuyue, China, anul prod. 

2021, 5 litri 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult și 

tubul de interconectare cu 

concentratorul) pentru 8F-5A, 

Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, 

anul prod. 2021, 5 litri 

buc 60 1080 

 

3310

0000-

1 

77 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult 

și tubul de interconectare 

cu concentratorul) pentru 

Platinum 10, Invacare, 

SUA, anul prod. 2016 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult și 

tubul de interconectare cu 

concentratorul) pentru 

Platinum 10, Invacare, SUA, 

anul prod. 2016 

buc 5 90 

 

3310

0000-

1 

78 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult 

și tubul de interconectare 

cu concentratorul) pentru 

Perfecto Oxygen, Invacare, 

anul prod. 2016, 5 litri 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult și 

tubul de interconectare cu 

concentratorul) pentru Perfecto 

Oxygen, Invacare, anul prod. 

2016, 5 litri 

buc 10 180 



 

3310

0000-

1 

79 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult 

și tubul de interconectare 

cu concentratorul) pentru 

Compact, Invacare, anul 

prod. 2016, 5 litri 

Set masca pentru  

oxigenare 

(masca pentru pacient adult și 

tubul de interconectare cu 

concentratorul) pentru 

Compact, Invacare, anul prod. 

2016, 5 litri 

buc 5 90 

 

3310

0000-

1 

80 

Roti pentru JAY - 10, 

Longfian, China,  anul 

prod. 2020, 10 litri 

Roti pentru JAY - 10, 

Longfian, China,  anul prod. 

2020, 10 litri 

buc 12 3000 

 

3310

0000-

1 

81 

Roti pentru OxyBreath 

Mini 5L, Kare Medical, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 

litri 

Roti pentru OxyBreath Mini 

5L, Kare Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 5 litri 

buc 4 1000 

 

3310

0000-

1 

82 

Roti pentru OxyBreath 

10L, Kare Medical, Turcia, 

anul prod. 2020, 10 litri 

Roti pentru OxyBreath 10L, 

Kare Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 10 litri 

buc 4 1000 

 

3310

0000-

1 

83 

Roti pentru V8-WN-HS, 

Canta, China, anul prod. 

2020, 8 litri 

Roti pentru V8-WN-HS, 

Canta, China, anul prod. 2020, 

8 litri 

buc 12 3000 

 

3310

0000-

1 

84 

Roti pentru OLV-5A, Olive 

Electronic, China, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Roti pentru OLV-5A, Olive 

Electronic, China, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 4 1000 

 

3310

0000-

1 

85 

Roti pentru OLV-10, Olive 

Electronic, China, anul 

prod. 2021, 10 litri 

Roti pentru OLV-10, Olive 

Electronic, China, anul prod. 

2021, 10 litri 

buc 4 1000 

 

3310

0000-

1 

86 

Roti pentru SZ-T, Jiangsu 

Shuansheng Medical, 

China, anul prod. 2020, 10 

litri 

Roti pentru SZ-T, Jiangsu 

Shuansheng Medical, China, 

anul prod. 2020, 10 litri 

buc 8 2000 

 

3310

0000-

1 

87 

Roti pentru SZ-5AV, 

Jiangsu Shuansheng 

Medical, China, anul prod. 

2021, 5 litri 

Roti pentru SZ-5AV, Jiangsu 

Shuansheng Medical, China, 

anul prod. 2021, 5 litri 

buc 4 1000 

 

3310

0000-

1 

88 

Roti pentru 8F-5A, 

Yuwell-Jiangsu Yuyue, 

China, anul prod. 2021, 5 

litri 

Roti pentru 8F-5A, Yuwell-

Jiangsu Yuyue, China, anul 

prod. 2021, 5 litri 

buc 8 2000 

 

3310

0000-

1 

89 

Cablu de rețea 220V, 15A, 

cu împămîntare, 3 metri  

pentru JAY - 10, Longfian, 

China,  anul prod. 2020, 10 

litri 

Cablu de rețea 220V, 15A, cu 

împămîntare, 3 metri  pentru 

JAY - 10, Longfian, China,  

anul prod. 2020, 10 litri 

buc 2 200 

 

3310

0000-

1 

90 

Cablu de rețea 220V, 15A, 

cu împămîntare, 3 metri  

pentru OxyBreath Mini 5L, 

Kare Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Cablu de rețea 220V, 15A, cu 

împămîntare, 3 metri  pentru 

OxyBreath Mini 5L, Kare 

Medical, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 1 100 

 

3310

0000-

1 

91 

Cablu de rețea 220V, 15A, 

cu împămîntare, 3 metri  

pentru OxyBreath 10L, 

Kare Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 10 litri 

Cablu de rețea 220V, 15A, cu 

împămîntare, 3 metri  pentru 

OxyBreath 10L, Kare Medical, 

Turcia, anul prod. 2020, 10 litri 

buc 2 200 

 

3310

0000-

1 

92 

Cablu de rețea 220V, 15A, 

cu împămîntare, 3 metri  

pentru V8-WN-HS, Canta, 

China, anul prod. 2020, 8 

litri 

Cablu de rețea 220V, 15A, cu 

împămîntare, 3 metri  pentru 

V8-WN-HS, Canta, China, 

anul prod. 2020, 8 litri 

buc 3 300 

 

3310

0000-

1 

93 

Cablu de rețea 220V, 15A, 

cu împămîntare, 3 metri  

pentru OLV-5A, Olive 

Electronic, China, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Cablu de rețea 220V, 15A, cu 

împămîntare, 3 metri  pentru 

OLV-5A, Olive Electronic, 

China, anul prod. 2020, 5 litri 

buc 1 100 



 

3310

0000-

1 

94 

Cablu de rețea 220V, 15A, 

cu împămîntare, 3 metri  

pentru SZ-T, Jiangsu 

Shuansheng Medical, 

China, anul prod. 2020, 10 

litri 

Cablu de rețea 220V, 15A, cu 

împămîntare, 3 metri  pentru 

SZ-T, Jiangsu Shuansheng 

Medical, China, anul prod. 

2020, 10 litri 

buc 2 200 

 

3310

0000-

1 

95 

Cablu de rețea 220V, 15A, 

cu împămîntare, 3 metri  

pentru OC-5, ELMASLAR 

MEDIKAL, Turcia, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Cablu de rețea 220V, 15A, cu 

împămîntare, 3 metri  pentru 

OC-5, ELMASLAR 

MEDIKAL, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 1 100 

 

3310

0000-

1 

96 

Rezervor cu zeolit pentru 

JAY - 10, Longfian, China,  

anul prod. 2020, 10 litri 

Rezervor cu zeolit pentru JAY 

- 10, Longfian, China,  anul 

prod. 2020, 10 litri 

buc 4 24000 

 

3310

0000-

1 

97 

Rezervor cu zeolit pentru 

OxyBreath 10L, Kare 

Medical, Turcia, anul prod. 

2020, 10 litri 

Rezervor cu zeolit pentru 

OxyBreath 10L, Kare Medical, 

Turcia, anul prod. 2020, 10 litri 

buc 10 60000 

 

3310

0000-

1 

98 

Rezervor cu zeolit pentru 

V8-WN-HS, Canta, China, 

anul prod. 2020, 8 litri 

Rezervor cu zeolit pentru V8-

WN-HS, Canta, China, anul 

prod. 2020, 8 litri 

buc 13 78000 

 

3310

0000-

1 

99 

Rezervor cu zeolit pentru 

SZ-T, Jiangsu Shuansheng 

Medical, China, anul prod. 

2020, 10 litri 

Rezervor cu zeolit pentru SZ-

T, Jiangsu Shuansheng 

Medical, China, anul prod. 

2020, 10 litri 

buc 10 60000 

 

3310

0000-

1 

100 

Rezervor cu zeolit pentru 

8F-5A, Yuwell-Jiangsu 

Yuyue, China, anul prod. 

2021, 5 litri 

Rezervor cu zeolit pentru 8F-

5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, 

China, anul prod. 2021, 5 litri 

buc 9 54000 

 

3310

0000-

1 

101 

Furtun silicon  de conectare 

concentrator/ 

borcan pentru JAY - 10, 

Longfian, China,  anul 

prod. 2020, 10 litri 

Furtun silicon  de conectare 

concentrator/ 

borcan pentru JAY - 10, 

Longfian, China,  anul prod. 

2020, 10 litri 

buc 2 200 

 

3310

0000-

1 

102 

Furtun silicon  de conectare 

concentrator/ 

borcan pentru OxyBreath 

10L, Kare Medical, Turcia, 

anul prod. 2020, 10 litri 

Furtun silicon  de conectare 

concentrator/ 

borcan pentru OxyBreath 10L, 

Kare Medical, Turcia, anul 

prod. 2020, 10 litri 

buc 2 200 

 

3310

0000-

1 

103 

Furtun silicon  de conectare 

concentrator/ 

borcan pentru V8-WN-HS, 

Canta, China, anul prod. 

2020, 8 litri 

Furtun silicon  de conectare 

concentrator/ 

borcan pentru V8-WN-HS, 

Canta, China, anul prod. 2020, 

8 litri 

buc 2 200 

 

3310

0000-

1 

104 

Furtun silicon  de conectare 

concentrator/ 

borcan pentru SZ-T, 

Jiangsu Shuansheng 

Medical, China, anul prod. 

2020, 10 litri 

Furtun silicon  de conectare 

concentrator/ 

borcan pentru SZ-T, Jiangsu 

Shuansheng Medical, China, 

anul prod. 2020, 10 litri 

buc 2 200 

 

3310

0000-

1 

105 

Furtun silicon  de conectare 

concentrator/ 

borcan pentru 8F-5A, 

Yuwell-Jiangsu Yuyue, 

China, anul prod. 2021, 5 

litri 

Furtun silicon  de conectare 

concentrator/ 

borcan pentru 8F-5A, Yuwell-

Jiangsu Yuyue, China, anul 

prod. 2021, 5 litri 

buc 2 200 



 

3310

0000-

1 

106 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru JAY - 

10, Longfian, China,  anul 

prod. 2020, 10 litri 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru JAY - 10, 

Longfian, China,  anul prod. 

2020, 10 litri 

buc 10 120 

 

3310

0000-

1 

107 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru 

OxyBreath Mini 5L, Kare 

Medical, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru 

OxyBreath Mini 5L, Kare 

Medical, Turcia, anul prod. 

2020, 5 litri 

buc 13 156 

 

3310

0000-

1 

108 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru 

OxyBreath 10L, Kare 

Medical, Turcia, anul prod. 

2020, 10 litri 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru 

OxyBreath 10L, Kare Medical, 

Turcia, anul prod. 2020, 10 litri 

buc 10 120 

 

3310

0000-

1 

109 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru V8-

WN-HS, Canta, China, 

anul prod. 2020, 8 litri 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru V8-WN-

HS, Canta, China, anul prod. 

2020, 8 litri 

buc 10 120 

 

3310

0000-

1 

110 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru OLV-

5A, Olive Electronic, 

China, anul prod. 2020, 5 

litri 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru OLV-5A, 

Olive Electronic, China, anul 

prod. 2020, 5 litri 

buc 11 132 

 

3310

0000-

1 

111 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru 

K5BW, Keyhub 

Electronic, China, anul 

prod. 2020-2021, 5 litri 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru K5BW, 

Keyhub Electronic, China, 

anul prod. 2020-2021, 5 litri 

buc 13 156 

 

3310

0000-

1 

112 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru SZ-T, 

Jiangsu Shuansheng 

Medical, China, anul prod. 

2020, 10 litri 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru SZ-T, 

Jiangsu Shuansheng Medical, 

China, anul prod. 2020, 10 litri 

buc 10 120 

 

3310

0000-

1 

113 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru 

DeVilbiss 525KS, 

DeVilbiss Healthcare, 

USA, anul prod. 2019, 5 

litri 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru DeVilbiss 

525KS, DeVilbiss Healthcare, 

USA, anul prod. 2019, 5 litri 

buc 10 120 

 

3310

0000-

1 

114 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru 

CP501-T, ELMASLAR 

MEDIKAL, Turcia, anul 

prod. 2020, 5 litri 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru CP501-T, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 litri 

buc 1 12 

 

3310

0000-

1 

115 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru OC-5, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 

litri 

Set canule  

(tub de interconectare la 

concentrator și canel pentru 

pacient adult) pentru OC-5, 

ELMASLAR MEDIKAL, 

Turcia, anul prod. 2020, 5 litri 

buc 2 24 



Valoarea estimată totală 
631750 

 

 

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a 

ofertelor. Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) 

a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice) 

 

Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de 

selecție 

(Descrierea criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul 

minim/ 

Obliga

tivitate

a 

1 Cererea de participare  original - copie confirmat prin aplicarea semnăturii 

și ștampilei ofertantului; Conform anexei nr. 7 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 

DA 

2 Specificația tehnică - original - copie confirmat prin aplicarea semnăturii 

și ștampilei ofertantului;Conform anexei nr. 22 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 

DA 

3 Specificația de preț - original - copie confirmat prin aplicarea semnăturii 

și ștampilei ofertantului;Conform anexei nr. 23 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 

DA 

4 DUAE original – copie confirmat prin aplicarea semnăturii 

și ștampilei ofertantului; .Notă: prezentarea oricărui 

alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură 

constituie temei de descalificare a operatorilor 

economici. 

DA 

5 Garanţia pentru ofertă - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.  

-În cazul în care garanției bancare  urmează a fi 

prezentată în original conform anexei nr. 9 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, 

valabilă 90 zile, 

- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de 

transfer bancar, operatorul economic va prezenat 

ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a 

executării plății pînă la termenul limită de depunere 

a ofertei.  copie confirmat prin aplicarea semnăturii 

și ștampilei ofertantului; 

DA 

6 Declaraţie privind 

valabilitatea ofertei (120 de 

zile) 

- original - copie confirmat prin aplicarea semnăturii 

și ștampilei ofertantului;. Conform anexei nr. 8 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 

DA 

 

Cerințe de calificare obligatorii 

 

7 Certificat de atribuire a 

contului bancar 

eliberat de banca deţinătoare de cont – copie –copie 

confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

ofertantului; 

DA 

8 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; Operatorul economic 

nerezident va prezenta documente din ţara de origine 

care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori 

apartenenţa din punct de vedere professional. - copie 

DA 



confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

ofertantului; 

9 Lista fondatorilor 

operatorilor economici 

(numele, prenumele, codul 

personal) 

copie confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

ofertantului; 

DA 

10 Certificat de atribuire a 

contului bancar 

eliberat de banca deţinătoare de cont – copie- copie 

confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

ofertantului; 

DA 

11 Certificat privind lipsa sau 

existenţa restanţelor faţă de 

bugetul public naţional 

eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea 

certificatului - conform cerinţelor Serviciului Fiscal 

de Stat al Republicii Moldova), valabil la data 

deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei ofertantului;a Ofertantului 

DA 

12 Documente ce atestă 

calitatea bunurilor  

Copie- confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei ofertantului; 

DA 

13 Documente confirmative Catalogul producătorului/prospecte/ broșura/ 

instrucțiuni/documente tehnice cu marcarea, 

etichetarea și indicarea paginii pentru bunurile 

ofertate, în format electronic sau hîrtie copie 

confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

ofertantului; 

 

14 Declarație de la ofertant  Prin care să confirme că toate consumabilele și 

piesele de schimb propuse sunt compatibile cu 

modelul de concentrator indicat. 

DA 

15 Declarația privind 

confirmarea beneficiarilor 

efectivi și neîncadrarea 

acestora în situația 

condamnării  pentru 

participarea la activităţi ale 

unei organizaţii sau grupări 

criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani 

Se va prezenta de către ofertantul desemnat 

câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării 

rezultatelor procedurii de achiziție publică, în 

adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției 

Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin 

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, 

semnat în format electronic, de către 

administratorul companiei indicat  în Extrasul 

Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de 

către persoana împuternicită atât și în cazul 

delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se 

anexează actul/documentul de împuternicire. 

DA 

 

2. Garanția pentru ofertă, garanție bancară/transfer, cuantumul 2%. 

Transfer la contul instituției 

Beneficiar:      MF-TT Chisinau-bugetul de stat 

                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

Cod fiscal: 1016601000212 

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA 

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat 

Codul bancii: TREZMD2X.  

Ordinul de plată  va fi atașat la ofertă cu confirmarea de către bancă a executării plății până la 

termenul limită de depunere a ofertei.   

Cu mențiunea ,,Garanția pentru ofetă în cuantum de 2% pentru procedura de achiziție 

publică nr. ___ Din ____”. 

sau 

  Garanție Bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

Originală. 



 

3. Garanția de bună execuție a contractului, garanție bancară/transfer, cuantumul 5%. 

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat 

               Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

Cod fiscal: 1016601000212 

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA 

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat 

Codul bancii: TREZMD2X.  

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție 

publică nr. _____din ______. 

sau 

Garanție Bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract. 

 

 

Toată informația cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire se regăsește în 

invitația de participare. 

 

 

Autoritatea contractantă  ___________                                                        Data „18.10.2021” 


		2021-10-18T13:49:41+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




