




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

nr. 20/00194 18.09.2020din

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

Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic
Municipal Sfânta Treime, pentru anul 2021Obiectul 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.:  61  din  18.09.2020.

În scopul achiziţionării "Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Municipal
Sfânta Treime, pentru anul 2021"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2021
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 Ac chirurgical 1B-0,9x36
100.00Bucată1.1 Ac chirurgical 1B-0,9x36 Ac chirurgical 1B-0,9x36.Ambalate

și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată1.1 Ac chirurgical 1B-0,9x36 deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

2 Ac chirurgical 3A1-0,6x20
150.00Bucată2.1 Ac chirurgical 3A1-0,6x20 Ac chirurgical 3A1-0,6x20

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

3 Ac chirurgical 3B1-0,6x20
50.00Bucată3.1 Ac chirurgical 3B1-0,6x20 Ac chirurgical 3B1-0,6x20

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată3.1 Ac chirurgical 3B1-0,6x20 etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

4 Ac chirurgical 3B1-1,1x36
50.00Bucată4.1 Ac chirurgical 3B1-1,1x36 Ac chirurgical 3B1-1,1x36

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată4.1 Ac chirurgical 3B1-1,1x36 produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

5 Ac chirurgical 3B1-1,1x50
50.00Bucată5.1 Ac chirurgical 3B1-1,1x50 Ac chirurgical 3B1-1,1x50

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

6 Ac chirurgical 4A1-0,6x30
50.00Bucată6.1 Ac chirurgical 4A1-0,6x30 Ac chirurgical 4A1-0,6x30

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată6.1 Ac chirurgical 4A1-0,6x30 sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

7 Ac chirurgical 4A1-0,7x25
50.00Bucată7.1 Ac chirurgical 4A1-0,7x25 Ac chirurgical 4A1-0,7x25

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată7.1 Ac chirurgical 4A1-0,7x25 Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

8 Ac chirurgical 4A1-1,2x35
50.00Bucată8.1 Ac chirurgical 4A1-1,2x35 Ac chirurgical 4A1-1,2x35

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

9 Ac chirurgical 4A1-1,3x40
50.00Bucată9.1 Ac chirurgical 4A1-1,3x40 Ac chirurgical 4A1-1,3x40

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată9.1 Ac chirurgical 4A1-1,3x40 prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

10 Ac chirurgical 4A1-1,4x75
50.00Bucată10.1 Ac chirurgical 4A1-1,4x75 Ac chirurgical 4A1-1,4x75

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată10.1 Ac chirurgical 4A1-1,4x75 Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

11 Ac chirurgical 4B1-0,6x20
50.00Bucată11.1 Ac chirurgical 4B1-0,6x20 Ac chirurgical 4B1-0,6x20

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată11.1 Ac chirurgical 4B1-0,6x20 pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

12 Ac chirurgical 4B1-1,5x65
50.00Bucată12.1 Ac chirurgical 4B1-1,5x65 Ac chirurgical 4B1-1,5x65

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

13 Ac chirurgical 4B1-1,5x75
50.00Bucată13.1 Ac chirurgical 4B1-1,5x75 Ac chirurgical 4B1-1,5x75

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de

33140000-3
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măsura

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

50.00Bucată13.1 Ac chirurgical 4B1-1,5x75 circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

14 Ac chirurgical 5A1-1,1x30
50.00Bucată14.1 Ac chirurgical 5A1-1,1x30 Ac chirurgical 5A1-1,1x30

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea

33140000-3
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

50.00Bucată14.1 Ac chirurgical 5A1-1,1x30 produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

15 Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 мм
(steril)

1000.00Bucată15.1 Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 мм (steril) Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50
мм (steril) Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

16 Ac pentru instalarea cateter subclave 6Fg,
15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm

50.00Bucată16.1 Ac pentru instalarea cateter subclave 6Fg, 15G
(2.0x1.5 mm), L-120 mm

Ac pentru instalarea cateter
subclave 6Fg, 15G (2.0x1.5 mm),
L-120 mm Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată16.1 Ac pentru instalarea cateter subclave 6Fg, 15G
(2.0x1.5 mm), L-120 mm

numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

17 Ac pentru puncția renală percutanată 18G,
20cm

35.00Bucată17.1 Ac pentru puncția renală percutanată 18G,
20cm

Ac pentru puncția renală
percutanată 18G, 20cm Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor

33140000-3
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

35.00Bucată17.1 Ac pentru puncția renală percutanată 18G,
20cm

Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

18 Anestezinum, farmacopeica, certificat de
calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

1.00Kilogram18.1 Anestezinum, farmacopeica, certificat de
calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

Anestezinum Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica

33140000-3
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1.00Kilogram18.1 Anestezinum, farmacopeica, certificat de
calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

19 Anse – electrod de taiere (DS – 22/24,
culorile galben si sur inchis), compatibil cu
Statia Laparoscopica Richard Wolf 
(analogicul la 86782435) 

15.00Bucată19.1 Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile
galben si sur inchis), compatibil cu Statia
Laparoscopica Richard Wolf  (analogicul
la 86782435) 

Anse – electrod de taiere (DS –
22/24, culorile galben si sur inchis),
compatibil cu Statia Laparoscopica
Richard Wolf  (analogicul
la 86782435)  Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

20 Anse – electrod de taiere (DS – 22/24,
culorile galben si sur inchis), compatibil cu
Statia Laparoscopica Richard Wolf 
(analogicul la 86782480) 

35.00Bucată20.1 Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile
galben si sur inchis), compatibil cu Statia
Laparoscopica Richard Wolf  (analogicul
la 86782480) 

Anse – electrod de taiere (DS –
22/24, culorile galben si sur inchis),
compatibil cu Statia Laparoscopica
Richard Wolf  (analogicul
la 86782480) Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE

33140000-3
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Specificarea tehnică deplină
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35.00Bucată20.1 Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile
galben si sur inchis), compatibil cu Statia
Laparoscopica Richard Wolf  (analogicul
la 86782480) 

(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

21 Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile
verde si sur inchis), compatibil cu Statia
Laparoscopica Richard Wolf, (analogicul
la 86782201) 

15.00Bucată21.1 Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile
verde si sur inchis), compatibil cu Statia
Laparoscopica Richard Wolf, (analogicul
la 86782201) 

Anse – electrod de taiere (iS – 24,
culorile verde si sur inchis),
compatibil cu Statia Laparoscopica
Richard Wolf, (analogicul
la 86782201)  Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi

33140000-3
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15.00Bucată21.1 Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile
verde si sur inchis), compatibil cu Statia
Laparoscopica Richard Wolf, (analogicul
la 86782201) 

etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

22 Aparat pentru ventilatie mecanica manual
(balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de
silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1
ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac
rezerva, supapele pacientului și de admisie,
măști de silicon №3, №4,  geanta

10.00Bucată22.1 Aparat pentru ventilatie mecanica manual
(balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de
silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu
min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva,
supapele pacientului și de admisie, măști de
silicon №3, №4,  geanta

Aparat pentru ventilatie mecanica
manual (balon AMBU) Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau

33140000-3
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10.00Bucată22.1 Aparat pentru ventilatie mecanica manual
(balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de
silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu
min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva,
supapele pacientului și de admisie, măști de
silicon №3, №4,  geanta

Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

23 Banda pentru ECG 210 mm x 140 mm, 215
foi, tip pliant Z pentru electrocardiograful
SE 1201 (12 canale)

400.00Bucată23.1 Banda pentru ECG 210 mm x 140 mm, 215
foi, tip pliant Z pentru electrocardiograful SE
1201 (12 canale)

Banda pentru ECG 210 mm x 140
mm, 215 foi, tip pliant Z Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

24 Banda pentru ECG 50mm x 30m
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1000.00Bucată24.1 Banda pentru ECG 50mm x 30m Banda pentru ECG 50mm x 30m.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

25 Banda pentru ECG 55 mm x 30 mm
3000.00Bucată25.1 Banda pentru ECG 55 mm x 30 mm Banda pentru ECG 55 mm x 30

mm.Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3000.00Bucată25.1 Banda pentru ECG 55 mm x 30 mm Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

26 Banda pentru ECG 60mm x 15m
330.00Bucată26.1 Banda pentru ECG 60mm x 15m Banda pentru ECG 60mm x 15m

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

330.00Bucată26.1 Banda pentru ECG 60mm x 15m tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

27 Banda pentru ECG 63mm x 30m
600.00Bucată27.1 Banda pentru ECG 63mm x 30m Banda pentru ECG 63mm x 30m

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

28 Banda pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 mm
4000.00Bucată28.1 Banda pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 mm Banda pentru ECG 80 mm x 20 m x

12 mm Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4000.00Bucată28.1 Banda pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 mm standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

29 Banda pentru ECG MAC 800 110 mm x 140
mm N 140

500.00Bucată29.1 Ambalaj care contine 140 de pliuri (foi) Ambalaj care contine 140 de pliuri
(foi)Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

500.00Bucată29.1 Ambalaj care contine 140 de pliuri (foi) produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

30 Bandaj de fixare a cateterulor i/v steril,
hipoalergic

7000.00Bucată30.1 Bandaj de fixare a cateterulor i/v steril,
hipoalergic

Bandaj de fixare a cateterulor i/v
steril, hipoalergic, material netesut
absorbabil care permite schimbul de
gaze. Fata din poliuretan pentru
vizualizarea venei periferice cu
latura 18 cm. garnitura pentru
aripile cateterului. Banda
antiseptica (ioniAg+). Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

7000.00Bucată30.1 Bandaj de fixare a cateterulor i/v steril,
hipoalergic

formularul F4.1"33140000-3

31 Bandă-hirtie  ECG pentru monitoare,
compatibil monitoarelor existente Nichon
Cohen

1000.00Bucată31.1 Bandă-hirtie  ECG pentru monitoare,
compatibil monitoarelor existente Nichon
Cohen

Bandă-hirtie  ECG pentru
monitoare. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

32 Calcii Chloridum, farmacopeica, certificat
de calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

2.00Kilogram32.1 Calcii Chloridum, farmacopeica, certificat de
calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

Calcii Chloridum. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Kilogram32.1 Calcii Chloridum, farmacopeica, certificat de
calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

33 Camera de masurare a presiunii invazive la
hemodinamica pentru angiografie

5.00Bucată33.1 Camera de masurare a presiunii invazive la
hemodinamica pentru angiografie

Camera de masurare a presiunii
invazive la hemodinamica pentru
angiografie. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau

33140000-3
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5.00Bucată33.1 Camera de masurare a presiunii invazive la
hemodinamica pentru angiografie

Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

34 Canula pentru cateterizarea venei periferice
G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr
extern, L=80 mm

300.00Bucată34.1 Canula pentru cateterizarea venei periferice
G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr
extern, L=80 mm

Canula pentru cateterizarea venei
periferice G14, 2,20 mm-diametr
intern, 2,70-diametr extern, L=80
mm. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în

33140000-3
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300.00Bucată34.1 Canula pentru cateterizarea venei periferice
G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr
extern, L=80 mm

formularul F4.1"33140000-3

35 Canule pentru clistere mari
700.00Bucată35.1 Canule pentru clistere mari Canule pentru clistere mari.

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

36 Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare
10.00Bucată36.1 Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare Casolete 12 l. Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe

33140000-3



pag. 27

CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată36.1 Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

37 Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare
30.00Bucată37.1 Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare Casolete 18 l. Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa

33140000-3
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30.00Bucată37.1 Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

38 Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail”
CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop,

450.00Bucată38.1 Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail”
CH/FR6 28-30 cm,

Cateter "Stent" standard, dublu J
”Pigtail” CH/FR6 28-30 cm,
Ureteroscop, 1 set care cuprinde un
stent și împingător guidewire, din
poliuretan alifatic, fir ghid: oțel
inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt
hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ",
0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

39 Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail”
CH/FR6 28-30 long life (6 luni),

20.00Bucată39.1 Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail” Cateter "Stent" standard, dublu J ”33140000-3
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20.00Bucată39.1 CH/FR6 28-30 long life (6 luni), Pigtail” CH/FR6 28-30 long life (6
luni), Ureteroscop, 1 set care
cuprinde un stent și împingător
guidewire, din poliuretan alifatic,
fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit
PTFE, un capăt hard, celălalt - un
flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ",
gradatie la 5 cm U Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

40 Cateter cu electrod p/u cardiostimulare
electrica intracardiac, transvenos cu balon,
compatibil monitoarelor existente Nichon
Cohen

2.00Bucată40.1 Cateter cu electrod p/u cardiostimulare
electrica intracardiac, transvenos cu balon,
compatibil monitoarelor existente Nichon
Cohen

Cateter cu electrod p/u
cardiostimulare electrica
intracardiac, transvenos cu balon
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării

33140000-3
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2.00Bucată40.1 Cateter cu electrod p/u cardiostimulare
electrica intracardiac, transvenos cu balon,
compatibil monitoarelor existente Nichon
Cohen

lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

41 Cateter Kumpe access Fr-5
10.00Bucată41.1 Cateter Kumpe access Fr-5 Cateter Kumpe access Fr-5.

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele

33140000-3
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10.00Bucată41.1 Cateter Kumpe access Fr-5 documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

42 Cateter pentru cateterizarea venei subclavie
bilumenal, 14-18G (dializa)

50.00Bucată42.1 Cateter pentru cateterizarea venei subclavie
bilumenal, 14-18G (dializa),

Cateter pentru cateterizarea venei
subclavie bilumenal, 14-18G
(dializa), din poliuretan,  (densitatea
nu mai puțin de 1), PVC-free,
radiopac,rentghencontrast non-
pirogen cu lungimea cateterului 20
cm, cu conductor metalic tip J
rezistent la indoiere si fixator de
securitate, ac cu valva 14-18G, ceea
ce va preveni contactul cu sîngele și
tromboembolia), lungimea acului 7-
9cm. Seringa, cablu pentru ECG
control al poziîiei cateterului în
vasul magistral  (compatibil cu
adaptorul existent în secție), cu
marcaj al lungimii cateterului,
dimensiunile cateterului
11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-
pirogen, ac, conductor metalic, la
flexie să nu formeze unghiuri (e de
dorit sa fie din material
nitinol).Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale

33140000-3
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50.00Bucată42.1 Cateter pentru cateterizarea venei subclavie
bilumenal, 14-18G (dializa),

vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

43 Cateter Petter G24
30.00Bucată43.1 Cateter Petter G24 Cateter Petter G24. Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

44 Cateter Petter G26
30.00Bucată44.1 Cateter Petter G26 Cateter Petter G26. Ambalate și33140000-3
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30.00Bucată44.1 Cateter Petter G26 etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

45 Cateter Petter G28
30.00Bucată45.1 Cateter Petter G28 Cateter Petter G28. Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei

33140000-3
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30.00Bucată45.1 Cateter Petter G28 Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

46 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR12, alb, cateter cu control vid
variabil. .

1500.00Bucată46.1 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil.

Cateter p-u aspiratie
traheobronhiala CH/FR12, alb,
cateter cu control vid variabil.
Cateter pentru aspirație secretiilor
traheobronsice si mucuslui din
tractul respirator,  cu capat
atraumatic,  termoplastic, cu o
supapă de control Fiinghertip
"coadă de rândunică" conector Luer
Hub, cu camera vizuala
transparenta . Dimensiune
CH/FR12 (interior d-2,8
mm,exterior  d - 4,0 mm, lungime
min = 50 cm). Sterile, . Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale

33140000-3
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1500.00Bucată46.1 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil.

neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

47 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR20, galben, cateter cu control vid
variabil.

2100.00Bucată47.1 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR20, galben, cateter cu control vid
variabil.

Cateter p-u aspiratie
traheobronhiala CH/FR20, galben,
cateter cu control vid variabil.
Cateter pentru aspirație secretiilor
traheobronsice si mucuslui din
tractul respirator, cu capat
atraumatic,  termoplastic,cu o
supapă de control Fiinghertip
"coadă de rândunică" conector Luer
Hub, cu camera vizuala
transparenta . Dimensiune
CH/FR20 (interior d-5,1
mm,exterior  d - 6,7 mm, lungime
min = 60 cm). Sterile,. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității

33140000-3
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2100.00Bucată47.1 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR20, galben, cateter cu control vid
variabil.

cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

48 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 3Fr/80

20.00Bucată48.1 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 3Fr/80

Cateter p-u tromboembolectomie
tip FOGARTY 3Fr/80. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

49 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 4Fr/80

30.00Bucată49.1 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 4Fr/80

Cateter p-u tromboembolectomie
tip FOGARTY 4Fr/80. Ambalate și

33140000-3



pag. 37

CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată49.1 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 4Fr/80

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

50 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 5Fr/80

30.00Bucată50.1 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 5Fr/80

Cateter p-u tromboembolectomie
tip FOGARTY 5Fr/80. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate

33140000-3
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30.00Bucată50.1 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 5Fr/80

în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

51 Cateter Ureteral Angled Tip FR-5
40.00Bucată51.1 Cateter Ureteral Angled Tip FR-5 Cateter Ureteral Angled Tip FR-5.

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma

33140000-3
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40.00Bucată51.1 Cateter Ureteral Angled Tip FR-5 descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

52 Cateter Ureteral Open-End FR-5
50.00Bucată52.1 Cateter Ureteral Open-End FR-5 Cateter Ureteral Open-End FR-5.

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

53 Cathejell (steril) flacon 10ml
500.00Bucată53.1 Cathejell (steril) flacon 10ml Cathejell (steril) flacon 10ml.

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la

33140000-3
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500.00Bucată53.1 Cathejell (steril) flacon 10ml standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

54 Cearsaf getabil pentru investigatii latime
min =80 cm (rulou)

2000.00Metru54.1 Cearsaf getabil pentru investigatii latime min
=80 cm (rulou)

Cearsaf getabil pentru investigatii
latime min =80 cm (rulou)Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității

33140000-3
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2000.00Metru54.1 Cearsaf getabil pentru investigatii latime min
=80 cm (rulou)

cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

55 Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70
cm, material netesut, getabil

15.00Bucată55.1 Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70
cm, material netesut, getabil

Cearsaf pentru ECO Dopler rulou
200 m/70 cm, material netesut,
getabil Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

56 Cistostomă troacară (14CH) set
60.00Bucată56.1 Cistostomă troacară (14CH) set Cistostomă troacară (14CH) set.

Ambalate și etichetate conform
33140000-3
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60.00Bucată56.1 Cistostomă troacară (14CH) set Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

57 Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm,
pentru aparatul de sutura IO-60

4000.00Bucată57.1 Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru
aparatul de sutura IO-60

Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8
mm. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al

33140000-3
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4000.00Bucată57.1 Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru
aparatul de sutura IO-60

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

58 Clema hemostatica titan, 8 mm, standard
Shtorz

3000.00Bucată58.1 Clema hemostatica titan, 8 mm, standard
Shtorz

Clema hemostatica titan, 8 mm,
standard Shtorz. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,

33140000-3
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3000.00Bucată58.1 Clema hemostatica titan, 8 mm, standard
Shtorz

produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

59 Collargol, farmacopeica,
0.10Kilogram59.1 Collargol, farmacopeica, Collargol farmacopeica. Ambalate

și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

60 Combinatii (suplimente alimentare) emulsie
p/u nutritie enterala

1500.00Bucată60.1 Combinatii (suplimente alimentare) emulsie
p/u nutritie enterala

Combinatii (suplimente alimentare)
emulsie p/u nutritie enterala
(proteine 6.5-7.5 g/ml, grasimi 4.0-
6.0 g/ml, carbohidrati 12.0-15.0
g/ml), fl. x 500ml  (tip Nutricomp
Intensiv 500). Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,

33140000-3
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1500.00Bucată60.1 Combinatii (suplimente alimentare) emulsie
p/u nutritie enterala

numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

61 Combinatii (suplimente alimentare) emulsie
p/u nutritie enterala cu fibre

1000.00Bucată61.1 Combinatii (suplimente alimentare) emulsie
p/u nutritie enterala cu fibre

Combinatii (suplimente alimentare)
emulsie p/u nutritie enterala cu
fibre (p/u diabetici), fl. x 500ml,
(tip Nutricomp D Liquid 1.0
kcal/ml, Raportul - proteine : lipide
: glucide (kcal %) : fibre :
16:32:48:4). Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate

33140000-3
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1000.00Bucată61.1 Combinatii (suplimente alimentare) emulsie
p/u nutritie enterala cu fibre

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

62 Conectoare unic folosință pentru măsurarea
CO2, compatibile cu monitorul Nichon
Kochen

1500.00Bucată62.1 Conectoare unic folosință pentru măsurarea
CO2, compatibile cu monitorul Nichon
Kochen

Conectoare unic folosință pentru
măsurarea CO2. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea

33140000-3



pag. 47

CantitateaUnitatea de
măsura
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1500.00Bucată62.1 Conectoare unic folosință pentru măsurarea
CO2, compatibile cu monitorul Nichon
Kochen

produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

63 Conector respirator gofrat, adaptor între
tubul endotraheal și circuitul de respirație
mecanică,15 mm (plug dad) x 22 mm (plug
mum)

1000.00Bucată63.1 Conector respirator gofrat, adaptor între tubul
endotraheal și circuitul de respirație
mecanică,15 mm (plug dad) x 22 mm (plug
mum)

Conector respirator gofrat, adaptor
15 mm (plug dad) x 22 mm (plug
mum). Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

64 Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm,
inox

50.00Bucată64.1 Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox Cuva dreptunghiulara,
30cmx25cmx5cm, inox. Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea

33140000-3
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

50.00Bucată64.1 Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

65 Cuva reniforma masa plastica
130.00Bucată65.1 Cuva reniforma masa plastica Cuva reniforma masa plastica.

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor

33140000-3
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

130.00Bucată65.1 Cuva reniforma masa plastica Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

66 Cuva reniforma metalica, inox
100.00Bucată66.1 Cuva reniforma metalica, inox Cuva reniforma metalica. Ambalate

și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în

33140000-3
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100.00Bucată66.1 Cuva reniforma metalica, inox formularul F4.1"33140000-3
67 Dilatator al meatului uretral pentru adulți,

(7,25 - 34 CH)
5.00Bucată67.1 Dilatator al meatului uretral pentru adulți,

(7,25 - 34 CH)
Dilatator al meatului uretral pentru
adulți. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

68 Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR)
12.00Bucată68.1 Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR) Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR).

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe

33140000-3
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12.00Bucată68.1 Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR) ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

69 Dop universal (tip male-female) pentru
sisteme infuzii,catetere, steril

3000.00Bucată69.1 Dop universal (tip male-female) pentru sisteme
infuzii,catetere, steril

Dop universal (tip male-female)
pentru sisteme infuzii,catetere,
steril. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO

33140000-3



pag. 52

CantitateaUnitatea de
măsura

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

3000.00Bucată69.1 Dop universal (tip male-female) pentru sisteme
infuzii,catetere, steril

13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

70 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr18, d=6,0 mm,  d=350 mm, rosu

300.00Bucată70.1 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr18, d=6,0 mm,  d=350 mm, rosu

DRENAJE PLEURALE
TORACICE CU STILET Fr18 .
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

71 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr20 , d=6,6 mm,  d=350 mm,
galben

200.00Bucată71.1 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr20 , d=6,6 mm,  d=350 mm, galben

DRENAJE PLEURALE
TORACICE CU STILET Fr20 .
Ambalate și etichetate conform

33140000-3
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200.00Bucată71.1 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr20 , d=6,6 mm,  d=350 mm, galben

Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

72 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr22, d=7,3 mm,  d=350 mm,
albastru

20.00Bucată72.1 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr22, d=7,3 mm,  d=350 mm, albastru

DRENAJE PLEURALE
TORACICE CU STILET Fr22.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate

33140000-3
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20.00Bucată72.1 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr22, d=7,3 mm,  d=350 mm, albastru

în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

73 Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3,
steril

100.00Bucată73.1 Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3,
steril

Electrod p-u diatermocoagulare,
L=1,5m, 3, steril. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea

33140000-3
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100.00Bucată73.1 Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3,
steril

produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

74 Electrod-pulsoximetru de o singură
utilizare,

2500.00Bucată74.1 Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare Electrod-pulsoximetru de o singură
utilizare compatibil cu monitoarele
din Terapie Intensiva. mbalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

75 Film radiologic DVB Plus CE 35x43
2000.00Bucată75.1 Film pentru Tomografia computerizata, Dry

Wiev, compatibil cu imprimanta Care stream
Dry View 5950, Laser Imager.

Film pentru Tomografia
computerizata, Dry Wiev,
compatibil cu imprimanta Care
stream Dry View 5950, Laser
Imager. Termen de valabilitate
restant 1,5 ani. mbalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva

33140000-3
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2000.00Bucată75.1 Film pentru Tomografia computerizata, Dry
Wiev, compatibil cu imprimanta Care stream
Dry View 5950, Laser Imager.

2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

76 Film Radiologic DI-HL 35x35
500.00Bucată76.1 Compatibil pentru Imprimanta radiologica Fuji

Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix 4000,
Compatibil pentru Imprimanta
radiologica Fuji Film Dry Pix Plus/
Fuji Film Dry Pix 4000, Termen de
valabilitate restant 1,5 ani. mbalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al

33140000-3
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500.00Bucată76.1 Compatibil pentru Imprimanta radiologica Fuji
Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix 4000,

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

77 Film radiologic DI-HL 8x10 inc (20x25 cm)
1000.00Bucată77.1 Compatibil pentru Imprimanta radiologica Fuji

Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix 4000,
Compatibil pentru Imprimanta
radiologica Fuji Film Dry Pix Plus/
Fuji Film Dry Pix 4000, Termen de
valabilitate restant 1,5 ani, mbalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea

33140000-3
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1000.00Bucată77.1 Compatibil pentru Imprimanta radiologica Fuji
Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix 4000,

produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

78 Filtre căpăcele pentru traheostome
1000.00Bucată78.1 Filtre căpăcele pentru traheostome Filtre căpăcele pentru

traheostome.ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în

33140000-3

79 Filtru bactericid-viral non-conductiv de
configuratie patrata getabil

2500.00Bucată79.1 Filtru bactericid-viral non-conductiv de
configuratie patrata getabil

Filtru bactericid-viral non-
conductiv de configuratie patrata
getabil Filtru bactericid-viral non-
conductiv de configuratie patrata
getabil, cu necesitatea scimbului
peste 48 ore pentru circuitul de
respirație mecanică. ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea

33140000-3
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2500.00Bucată79.1 Filtru bactericid-viral non-conductiv de
configuratie patrata getabil

denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

80 Filtru bactericid-viral steril getabil
4500.00Bucată80.1 Filtru bactericid-viral steril getabil Filtru bactericid-viral steril getabil

Filtru bactericid-viral steril getabil,
pentru aparate respiratie mecanica
cu configuratie rotunda, plasare
ETT si Y-piesa, volum tidal 300-
1500 ml, cădere de presiune
inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa,
expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea
de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l,
volum compresibil < 45 ml,
eficienta bacterial/viral min
99,999%, cu CO2 conector,
conctiune 22mm f/15mm m -
22mm m/ 15mm f . ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate

33140000-3
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4500.00Bucată80.1 Filtru bactericid-viral steril getabil Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

81 Filtru de aer compresat compatibil cu
inhalatorul portativ Nebulfaem F2000, set
AC045

1.00Bucată81.1 Filtru de aer compresat compatibil cu
inhalatorul portativ Nebulfaem F2000, set
AC045

Filtru de aer compresat compatibil
cu inhalatorul portativ Nebulfaem
F2000, set AC045. ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se

33140000-3
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1.00Bucată81.1 Filtru de aer compresat compatibil cu
inhalatorul portativ Nebulfaem F2000, set
AC045

vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

82 Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm
Amplatz Stiff

100.00Bucată82.1 Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm
Amplatz Stiff

Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035"
150cm Amplatz Stiff. ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3
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83 Fixator pentru tub endotraheal de intubație
700.00Bucată83.1 Fixator pentru tub endotraheal de intubație Fixator pentru tub endotraheal de

intubație Fixator pentru tub
endotraheal de intubație. Cu nivel
înalt de siguranță pentru pacient,cu
posibilitatea de a nu permite
deplasarea tubului, cu suprafața
flexibilă și adezivă pentru a atașa de
pacient, cu posiblitatea de a deplasa
tubul fără a scimba fixatorul.
ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

84 Formalin, 36,5-37,5 % formaldehida
50.00Litru84.1 Formalin, 36,5-37,5 % formaldehida Formalin 36,5-37,5 %

formaldehida.  ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe

33140000-3
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50.00Litru84.1 Formalin, 36,5-37,5 % formaldehida ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

85 Ghid-introductor pentru tub endotraheal
60.00Bucată85.1 Ghid-introductor pentru tub endotraheal Ghid-introductor pentru tub

endotraheal. ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau

33140000-3
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60.00Bucată85.1 Ghid-introductor pentru tub endotraheal Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

86 Huse pentru cusete 192x62x10 cm cu elastic,
material laminat netesut SPP, impermeabil
la lichide si microorganisme din exterior.
Densitatea 120-140 g./m.p.

360.00Bucată86.1 Huse pentru cusete 192x62x10 cm cu elastic,
material laminat netesut SPP, impermeabil la
lichide si microorganisme din exterior.
Densitatea 120-140 g./m.p.

Huse pentru cusete 192x62x10 cm
cu elastic, material laminat netesut
SPP, impermeabil la lichide si
microorganismedin exterior.
Densitatea 120-140 g./m.p.
ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica

33140000-3
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360.00Bucată86.1 Huse pentru cusete 192x62x10 cm cu elastic,
material laminat netesut SPP, impermeabil la
lichide si microorganisme din exterior.
Densitatea 120-140 g./m.p.

codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

87 Huse pentru saltele  200x80x10 cm cu
elastic, material laminat netesut SPP,
impermeabil la lichide si
microorganismedin exterior. Densitatea
115-120 g/m.p.

650.00Bucată87.1 Huse pentru saltele  200x80x10 cm cu elastic,
material laminat netesut SPP, impermeabil la
lichide si microorganismedin exterior.
Densitatea 115-120 g/m.p.

Huse pentru saltele  200x80x10 cm
cu elastic, material laminat netesut
SPP, impermeabil la lichide si
microorganismedin exterior.
Densitatea 115-120 g/m.p. ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

88 Impingator orientabil 7FR
100.00Bucată88.1 Impingator orientabil 7FR Impingator orientabil 7FR.

ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data

33140000-3
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100.00Bucată88.1 Impingator orientabil 7FR fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

89 Kalii iodidum, farmacopeica,
2.00Kilogram89.1 Kalii iodidum, farmacopeica, Kalii iodidum farmacopeica.

ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se

33140000-3
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2.00Kilogram89.1 Kalii iodidum, farmacopeica, vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

90 Lame bisturiu 10 G
2000.00Bucată90.1 Lame bisturiu 10 G Lame bisturiu 10 G. ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

91 Lame bisturiu 21 G
5000.00Bucată91.1 Lame bisturiu 21 G Lame bisturiu 21 G. ambalate și33140000-3
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5000.00Bucată91.1 Lame bisturiu 21 G etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

92 Lame bisturiu 23 G
12000.00Bucată92.1 Lame bisturiu 23 G Lame bisturiu 23 G. ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei

33140000-3
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12000.00Bucată92.1 Lame bisturiu 23 G Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

93 Magnesii sulfas, farmacopeica, certificat de
calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

2.00Kilogram93.1 Magnesii sulfas, farmacopeica, certificat de
calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

Magnesii sulfas ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma

33140000-3
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2.00Kilogram93.1 Magnesii sulfas, farmacopeica, certificat de
calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

94 Manjete presionale cu sensor pentru adult
pu monitoare multifuncționale,

700.00Bucată94.1 Manjete presionale cu sensor pentru adult pu
monitoare multifuncționale,

Manjete presionale cu sensor pentru
adult pu monitoare multifuncționale
cu adaptor pentru conexiunea cu
monitoarele din Terapie intensiva si
anesteziologie (mostra) ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

95 Manometru cu balon presional pentru
măsurarea presiunii în manjete tubului
endotraheal

5.00Bucată95.1 Manometru cu balon presional pentru
măsurarea presiunii în manjete tubului
endotraheal

Manometru cu balon presional
pentru măsurarea presiunii în
manjete tubului endotraheal cu
marcaj de securitate (roșu/verde) și
posibilitate de control a presiunei în
manjetă. Ambalate și etichetate

33140000-3
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5.00Bucată95.1 Manometru cu balon presional pentru
măsurarea presiunii în manjete tubului
endotraheal

conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

96 Masca Laringiana nr.4 (nr. 5)
120.00Bucată96.1 Masca Laringiana nr.4 (nr. 5) Masca Laringiana nr.4 (nr. 5)

pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg,
d min=12 mm, Vmin=25-30
ml.Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate

33140000-3
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120.00Bucată96.1 Masca Laringiana nr.4 (nr. 5) în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

97 Masca pentru inhalator (adulti)
50.00Bucată97.1 Masca pentru inhalator (adulti) Masca pentru inhalator (adulti)

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma

33140000-3
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50.00Bucată97.1 Masca pentru inhalator (adulti) descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

98 Masca pentru respirație artificială non-
invazivă cu fixatoare adult, reutilizabila

100.00Bucată98.1 Masca pentru respirație artificială non-
invazivă cu fixatoare adult, reutilizabila

Masca pentru respirație artificială
non-invazivă cu fixatoare adult,
reutilizabila.Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

99 Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de
fixare și convector (adult, lungimea tubului
de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil
medical, transparenta

3500.00Bucată99.1 Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de
fixare și convector (adult, lungimea tubului de
oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil
medical, transparenta

Mască de oxigen in set cu tub,
dispozitiv de fixare și convector
(adult, lungimea tubului de oxigen -
2,1 m ), getabila material vinil
medical, transparenta.  Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin

33140000-3
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3500.00Bucată99.1 Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de
fixare și convector (adult, lungimea tubului de
oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil
medical, transparenta

Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

100 Mască pentru respirație artificială de unica
folosință, cu posibilitatea de conectare la
aparat de respirație mecanică pentru adulți

355.00Bucată100.1 Mască pentru respirație artificială de unica
folosință, cu posibilitatea de conectare la
aparat de respirație mecanică pentru adulți

Măscă pentru respirație artificială
de unica folosință cu posibilitatea
de conectare la aparat de respirație
mecanică pentru adulți. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru

33140000-3
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355.00Bucată100.1 Mască pentru respirație artificială de unica
folosință, cu posibilitatea de conectare la
aparat de respirație mecanică pentru adulți

dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

101 Mască pentru respirație artificială
neinvazivă cu posibilitatea de conectare la
aparat de respirație mecanică pentru adulți,
reutilizabila

50.00Bucată101.1 Mască pentru respirație artificială neinvazivă
cu posibilitatea de conectare la aparat de
respirație mecanică pentru adulți, reutilizabila

Mască pentru respirație artificială
neinvazivă cu posibilitatea de
conectare la aparat de respirație
mecanică pentru adulți,
reutilizabila.Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității

33140000-3
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50.00Bucată101.1 Mască pentru respirație artificială neinvazivă
cu posibilitatea de conectare la aparat de
respirație mecanică pentru adulți, reutilizabila

cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

102 Metamizoli natrium, farmacopeica,
3.00Kilogram102.1 Metamizoli natrium, farmacopeica, Metamizoli natrium  farmacopeica,

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

103 Miner pentru lame bisturiu
50.00Bucată103.1 Miner pentru lame bisturiu Miner pentru lame bisturiu.

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei

33140000-3
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50.00Bucată103.1 Miner pentru lame bisturiu producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

104 Mușama medicală in rulou, densit max -
650 g / m²,

700.00Gram104.1 Mușama medicală in rulou, densit max - 650 g
/ m²,

Mușama medicală in rulou, densit
max - 650 g / m², Rezistența la
rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice,
non-lipicioase, impermeabile,
rezistente la dezinfectarea repetată a
unei soluții de 1% cloramină, la
sterilizarea la abur cu curățare pre-
sterilizare, netedă fără cute.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de

33140000-3
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700.00Gram104.1 Mușama medicală in rulou, densit max - 650 g
/ m²,

circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

105 Natrii bromidum, farmacopeica,
2.00Kilogram105.1 Natrii bromidum, farmacopeica, Natrii bromidum. Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea

33140000-3
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2.00Kilogram105.1 Natrii bromidum, farmacopeica, produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

106 Natrii Chloridum, farmacopeica,
30.00Kilogram106.1 Natrii Chloridum, farmacopeica, Natrii Chloridum. Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

107 Natrii hydrocarbonatis, farmacopeica
2.00Kilogram107.1 Natrii hydrocarbonatis, Natrii hydrocarbonatis. Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate

33140000-3
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2.00Kilogram107.1 Natrii hydrocarbonatis, Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

108 Ochelari de protectie
60.00Bucată108.1 Ochelari de protectie Ochelari de protectie Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității

33140000-3
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60.00Bucată108.1 Ochelari de protectie cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

109 Paletă pentru defibrilare (2)single folosință,
300.00Bucată109.1 Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Paletă pentru defibrilare (2)single

folosință Este întregul adeziv de
suprafață și conductoare
simultan.,pad-ul cu  o grosime de
gel  nu mai putin  ca 0,8  mm si nu
mai gros 1.4  ,paletă nu este mai
mică de 12 cm
diametru,dimensiunile paletă  nu
mai putin ca : 135mm x 150 mm
(lățime x lungime) cm²
,dreptungulară cu o suprafață gel și
adezivă nu mai putin ca  190
cm².zona de contact nu mai putin ca
de 96 cm²,  fara PVC  și fara  latex.
dispozitivul Nihon Kohen,
cardiolife. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa

33140000-3
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300.00Bucată109.1 Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

110 Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3
straturi

25200.00Bucată110.1 Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3
straturi

Pansamente absorbante, sterile,
oftalmice, 3 straturi.Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

111 Pensă pentru extragerea calculilor pentru
nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol

2.00Bucată111.1 Pensă pentru extragerea calculilor pentru
nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol

Pensă pentru extragerea calculilor
pentru nefroscop 10CH/FR, 38cm,
Nitinol.  Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,

33140000-3
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2.00Bucată111.1 Pensă pentru extragerea calculilor pentru
nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol

numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

112 Perhydrolum 35%
2000.00Kilogram112.1 Perhydrolum 35% Perhydrolum 35% Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale

33140000-3
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2000.00Kilogram112.1 Perhydrolum 35% neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

113 Perie-burete pentru spalarea mainilor сu
antiseptic

1700.00Bucată113.1 Perie-burete pentru spalarea mainilor сu
antiseptic

Perie-burete pentru spalarea
mainilor сu antiseptic. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în

33140000-3
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1700.00Bucată113.1 Perie-burete pentru spalarea mainilor сu
antiseptic

formularul F4.1"33140000-3

114 Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm,
getabil, ambalat separat

4000.00Bucată114.1 Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm,  getabil,
ambalat separat

Piesa bucala p-u spirograf d= 30
mm, getabil, ambalat separat.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

115 Piesa Y cu orificiu pentru capnograf,
pentru circuit de respirație mecanică adult

400.00Bucată115.1 Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru
circuit de respirație mecanică adult

Piesa Y cu orificiu pentru
capnograf tru circuit de respirație
mecanică adult Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de

33140000-3
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400.00Bucată115.1 Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru
circuit de respirație mecanică adult

performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

116 Piesa Y-conector rotativ cu capac de
aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult
utilizată pentru conectarea la circuitul
respirației mecanice și tub de intubare

400.00Bucată116.1 Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație
siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată
pentru conectarea la circuitul respirației
mecanice și tub de intubare

Piesa Y-conector rotativ cu capac
de aspirație siliconat  pentru
bronhoscop adult utilizată pentru
conectarea la circuitul respirației
mecanice și tub de intubare.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.

33140000-3
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400.00Bucată116.1 Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație
siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată
pentru conectarea la circuitul respirației
mecanice și tub de intubare

*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

117 Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi
masuri 4-100 mm, 5 -110 mm

2000.00Bucată117.1 Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi
masuri 4-100 mm, 5 -110 mm

Pipe orofaringiene tip Guedel si
Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -
110 mm .  Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica

33140000-3
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2000.00Bucată117.1 Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi
masuri 4-100 mm, 5 -110 mm

codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

118 Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de
polipropilen pentru
hernioplastii,monofilament Ø 0,15 mm,
porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

200.00Bucată118.1 Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de
polipropilen pentru hernioplastii,monofilament
Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime
0,59 mm

Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de
polipropilen pentru hernioplastii
monofilament Ø 0,15 mm,
porozitate 1,3x1,0 mm, grosime
0,59 mm.  Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

119 Plasa (proteza sintetica)20x10cm de
polipropilen pentru hernioplastii,
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate
1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

150.00Bucată119.1 Plasa (proteza sintetica)20x10cm de
polipropilen pentru hernioplastii,
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0
mm, grosime 0,59 mm

Plasa (proteza sintetica)20x10cm de
polipropilen pentru hernioplastii
monofilament Ø 0,15 mm,
porozitate 1,3x1,0 mm, grosime
0,59 mm. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE

33140000-3



pag. 89

CantitateaUnitatea de
măsura

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

150.00Bucată119.1 Plasa (proteza sintetica)20x10cm de
polipropilen pentru hernioplastii,
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0
mm, grosime 0,59 mm

(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

120 Plasa (proteza sintetica)30x15cm de
polipropilen pentru hernioplastii,
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate
1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

70.00Bucată120.1 Plasa (proteza sintetica)30x15cm de
polipropilen pentru hernioplastii,
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0
mm, grosime 0,59 mm

Plasa (proteza sintetica)30x15cm de
polipropilen pentru
hernioplastiimonofilament Ø 0,15
mm, porozitate 1,3x1,0 mm,
grosime 0,59 mm. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi

33140000-3
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70.00Bucată120.1 Plasa (proteza sintetica)30x15cm de
polipropilen pentru hernioplastii,
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0
mm, grosime 0,59 mm

etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

121 Plosca din inox, masuri minime
355х290х50 mm

50.00Bucată121.1 Plosca din inox, masuri minime  355х290х50
mm

Plosca din inox masuri minime
355х290х50 mm Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO

33140000-3
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50.00Bucată121.1 Plosca din inox, masuri minime  355х290х50
mm

13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

122 Plosca masa plastica, masuri minime 470 х
295 х 105 mm, cu capac

100.00Bucată122.1 Plosca masa plastica, masuri minime 470 х
295 х 105 mm, cu capac

Plosca masa plastica masuri minime
470 х 295 х 105 mm, cu capac
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

123 Port-ac 16 cm,
50.00Bucată123.1 Port-ac 16 cm, Port-ac 16 cm port-ac drept;

suprafețele de lucru au crestături
transversale; dimensiunea acului 3-
0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea
instrumentului - 160 mm; curățare

33140000-3
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50.00Bucată123.1 Port-ac 16 cm, rapidă; ușor și comod de utilizat;
oțel inoxidabil chirurgical;
instrumentul este autoclavabil, sau
analogicul acestuia Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

124 Procainum, farmacopeica,
2.00Kilogram124.1 Procainum, farmacopeica, Procainum Ambalate și etichetate

conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de

33140000-3
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2.00Kilogram124.1 Procainum, farmacopeica, circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

125 Punga pentru gheata
45.00Bucată125.1 Punga pentru gheata Punga pentru gheata Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea

33140000-3
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45.00Bucată125.1 Punga pentru gheata produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

126 Pungi tehnologice pentru decongelarea
plasmei,

1000.00Bucată126.1 Pungi tehnologice pentru decongelarea
plasmei,

Pungi tehnologice pentru
decongelarea plasmei Standard,
cutie de 1000 (4 cutii de 250 un).
Pungile de plasmă tip Helmer de
unică folosință protejează plasma
congelată împotriva
contaminanților și izolează o pungă
ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17
cm, compatibil cu aparatul
Chamber Cover - CT4. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

127 Rampa pentru infuzie multipla in vasele
centrale cu 3 porturi/25 cm (steril)
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(poliuretan),
2500.00Bucată127.1 Rampa pentru infuzie multipla in vasele

centrale cu 3 porturi/25 cm (steril)
(poliuretan),

Rampa pentru infuzie multipla in
vasele centrale cu 3 porturi/25 cm
(steril) (poliuretan) Ramificator-
robinet 3 directional (cu  codare de
culori) - conectoare din poliuretran
la sistemele de infuzie si catetere in
vasele centrale  de singura
utilizare.Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în

33140000-3

128 Rampă de robinete cu 5 canale pentru
infuzii multiple,

200.00Bucată128.1 Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii
multiple,

Rampă de robinete cu 5 canale
pentru infuzii multiple. Cu
mecanizm de închidere/deschidere
(comutator) „Floswitch”  a fluxului
pentru fiecare robinet în parte,
codate prin culori, stickere color
pentru falcoanele de infuzie.
Prelungitor integrat cu lungimea
150-180 cm. Materiale:
policarbonat, polietilen,
polipropilen-corpul,polivinilhlorid.
Non latex.  Metoda de sterilizare

33140000-3
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200.00Bucată128.1 Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii
multiple,

etilen oxid. Lungime - ≥8 cm.
Lățime – ≥7cm.  Grosime - ≥1cm.
Volum umplere  ≥3,5ml.  . Termen
de valabilitate: min.  5 ani.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

129 Rapidflaem 4 kit pentru inhalator
Nebulfaem F2000 reutilizabil AC017

1.00Bucată129.1 Rapidflaem 4 kit pentru inhalator Nebulfaem
F2000 reutilizabil AC017

Rapidflaem 4 kit pentru inhalator
Nebulfaem F2000 reutilizabil
AC017. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor

33140000-3
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1.00Bucată129.1 Rapidflaem 4 kit pentru inhalator Nebulfaem
F2000 reutilizabil AC017

prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

130 Rigle pentru masurarea PVC
10.00Bucată130.1 Rigle pentru masurarea PVC Rigle pentru masurarea PVC.

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în

33140000-3
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10.00Bucată130.1 Rigle pentru masurarea PVC dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

131 Saci getabili, material laminat netesut SP,
densitatea 60 g/m.p.  (impermeabil pentru
lichide si microorganismele din exterior),
dimensiunea 105/70 cu siret

150.00Bucată131.1 Saci getabili, material laminat netesut SP,
densitatea 60 g/m.p.  (impermeabil pentru
lichide si microorganismele din exterior),
dimensiunea 105/70 cu siret

Saci getabili, material laminat
netesut SP, densitatea 60 g/m.p.
(impermeabil pentru lichide si
microorganismele din exterior),
dimensiunea 105/70 cu siret
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

132 Saci getabili, material netesut SP densitate
110/115 g/m.p. Dimensiunea 140/105 cm, cu
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siret, getabil
300.00Bucată132.1 Saci getabili, material netesut SP densitate

110/115 g/m.p. Dimensiunea 140/105 cm, cu
siret, getabil

Saci getabili, material netesut SP
densitate 110/115 g/m.p.
Dimensiunea 140/105 cm, cu siret,
getabil.Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

133 Saci presionali pentru cateterizarea arteriei,
)

265.00Bucată133.1 Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, Saci presionali pentru cateterizarea
arteriei saci cu fixator pentru soluție
și manometru, manjetă presională
cu posibilitatea de conectare la
cateterul arterial (sistem Flush
bag)Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie

33140000-3
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265.00Bucată133.1 Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

134 Saltele antidecubit,
40.00Bucată134.1 Saltele antidecubit, Saltele antidecubit, dimensiuni 200

cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu
compresor compact si silentios,
grosimea min 20 cm, elemente
gonflabile celulare, cu posibilitatea
ciclului de umflare local, prezenta
functiei fluxului de aer, din
materiale hipoalergenice
inofensive, ușor de spălat și de
dezinfectat, durabile. Termen
minim de garantie 1 an. Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei

33140000-3
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40.00Bucată134.1 Saltele antidecubit, Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

135 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L
diametrul taliei ~ 100-150cm

5000.00Bucată135.1 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L
diametrul taliei ~ 100-150cm

Scutece pentru maturi L Mărimea:
L diametrul taliei ~ 100-
150cmAmbalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,

33140000-3
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5000.00Bucată135.1 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L
diametrul taliei ~ 100-150cm

produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

136 Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10
ml

1500.00Mililitru136.1 Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10
ml

Ser monoclonal anti A (toliclon).
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

137 Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-
10 ml

300.00Mililitru137.1 Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10
ml

Ser monoclonal anti AB
(toliclon).Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau

33140000-3
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300.00Mililitru137.1 Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10
ml

2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

138 Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10
ml

1500.00Mililitru138.1 Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10
ml

Ser monoclonal anti B
(toliclon).Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele

33140000-3
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1500.00Mililitru138.1 Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10
ml

Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

139 Seringa pentru injectomat Medrad Arterion
MARK 7, Volum 150 ml

50.00Bucată139.1 Seringa pentru injectomat Medrad Arterion
MARK 7, Volum 150 ml

Seringa pentru injectomat Medrad
Arterion MARK 7. Volum 150 ml
.Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

140 Set (inclusiv sac presional) cateterizarea
arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc),
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100.00Bucată140.1 Set (inclusiv sac presional) cateterizarea
arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc),

Set (inclusiv sac presional)
cateterizarea arteriei brahialis 20G
(lungimea 5-inc) set ( inclusiv ac
pentru puncție, cateter radiopac,
PVC-free,conductor metalic și sac
presional) cateterizarea arteriei
brahialis 20G (compatibil cu
sistema Combitrans).Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

141 Set aspiratie tip Yancaur, cu tub si mansa,
lung tub =-210 cm, REF 90250

200.00Bucată141.1 Set aspiratie tip Yancaur, cu tub si mansa, lung
tub =-210 cm, REF 90250

Set aspiratie tip Yancaur, cu tub si
mansa, lung tub =-210 cm, REF
90250  Set aspiratie, cu canulă
Yankauer 6 mm, cu tub si mansa,
lung tub =-210 cm, REF 90250,
vacuum control.Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării

33140000-3
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200.00Bucată141.1 Set aspiratie tip Yancaur, cu tub si mansa, lung
tub =-210 cm, REF 90250

lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

142 Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-
1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme
Combitrans

100.00Bucată142.1 Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 (
lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans

Set cateterizare arterei femurale 18
Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil
u sisteme Combitrans.Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din

33140000-3
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100.00Bucată142.1 Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 (
lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans

Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

143 Set cateterizarea arteriei radiale cu
conductor,sac arterial pressional adult
d=4F, rentgenocontrast,PVC free,

40.00Bucată143.1 Set cateterizarea arteriei radiale cu
conductor,sac arterial pressional adult d=4F,
rentgenocontrast,PVC free,

Set cateterizarea arteriei radiale cu
conductor,sac arterial pressional
adult d=4F, rentgenocontrast,PVC
free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm,
PIFE, ac, ghid metalic).Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea

33140000-3
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40.00Bucată143.1 Set cateterizarea arteriei radiale cu
conductor,sac arterial pressional adult d=4F,
rentgenocontrast,PVC free,

produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

144 Set circuit respiratie (p-u aparat de
respiratie artificiala)

4000.00Bucată144.1 Set circuit respiratie (p-u aparat de respiratie
artificiala)

Set circuit respiratie (p-u aparat de
respiratie artificiala) (sifon
inspiratie, sifon expiratie, cu port
CO2,  Y-configuratie cu 8
conectori, masca, tub neted alezaj L
min=1,80m, cu conectoare, masca,
sac).Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

145 Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala
tip Y si tub de umplere rapid,  Lungimea
tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul
Medrad (tip CT-200/200-MARK)

150.00Bucată145.1 Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip
Y si tub de umplere rapid,  Lungimea tub =

Set Colba dubla a cate 200 ml cu
magistrala tip Y si tub de umplere

33140000-3
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150.00Bucată145.1 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad
(tip CT-200/200-MARK)

rapid, compatibil cu infuzomatul
Medrad (tip CT-200/200-
MARK).Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în

33140000-3

146 Set combitrans pentru monitorizare
invazivă a presiunii arteriale și presiunii
venoase centrale,

200.00Bucată146.1 Set combitrans pentru monitorizare invazivă a
presiunii arteriale și presiunii venoase centrale,

Set combitrans pentru monitorizare
invazivă a presiunii arteriale și
presiunii venoase centrale,
Transductor de o singură folosință
pentru măsurarea PVC, PA
invazivă cu linii 120 -150 cm și
robinete( pentru PA -roșu, pentreu
PVC-albastru) compatibil cu
monitor Nichon Cochen.Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau

33140000-3
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200.00Bucată146.1 Set combitrans pentru monitorizare invazivă a
presiunii arteriale și presiunii venoase centrale,

HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

147 Set de administrare solutie pentru pompa
de perfuzie  Terumo.

6500.00Bucată147.1 Set de administrare solutie pentru pompa de
perfuzie  Terumo.

Set de administrare solutie pentru
pompa de perfuzie  Terumo. Set de
administrare solutie pentru pompa
de perfuzie, Adaptabil infuzomatele
Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1
m, cu clama pentru reglarea
circulatiei solutiilor, compatibil cu
Terufusion infuzion pump
(Terumo), Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al

33140000-3
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6500.00Bucată147.1 Set de administrare solutie pentru pompa de
perfuzie  Terumo.

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

148 Set de punctie pentru drenarea
suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 cm,
L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm  silicon)

20.00Bucată148.1 Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a
vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12
cm, d=5.6/4.7 cm  silicon)

Set de punctie pentru drenarea
suprapubiana a vezicii Charr.14
(L=43 cm, L supracanula=12 cm,
d=5.6/4.7 cm  silicon)  Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria

33140000-3
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20.00Bucată148.1 Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a
vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12
cm, d=5.6/4.7 cm  silicon)

produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

149 Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR)
5.00Bucată149.1 Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR) Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30

FR) Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

150 Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH), (S-
curve, lungimea=37cm)

5.00Bucată150.1 Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH), (S-curve,
lungimea=37cm)

Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH)
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării

33140000-3
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5.00Bucată150.1 Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH), (S-curve,
lungimea=37cm)

lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

151 Set drenare activa 500 ml, getabil,
150.00Bucată151.1 Set drenare activa 500 ml, Set drenare activa 500 ml, getabil,

material transparent, min 3 tuburi
pentru drenaj d=5,5-11 mm, l=500-
700 mm, cu supapa de reținere si
clama, min 5 orificii la capatul
distal, dop cu o supapă de aer.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din

33140000-3
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150.00Bucată151.1 Set drenare activa 500 ml, Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

152 Set pentru cateterizarea venei jugulare
100.00Bucată152.1 Set pentru cateterizarea venei jugulare Set pentru cateterizarea venei

jugulare, din poliuretan, radioopac,
cu lungimea cateterului 20 cm., cu
conductor metalic tip J rezistent la
indoiere si fixator de securitate, ac
cu valva 18-20G, lungimea acului
5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG
control al poziîiei cateterului în
vasul magistral, cu marcaj al
lungimii cateterului. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în

33140000-3
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100.00Bucată152.1 Set pentru cateterizarea venei jugulare dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

153 Set pentru cateterizarea venei subclave,
150.00Bucată153.1 Set pentru cateterizarea venei subclave. Set pentru cateterizarea venei

subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm,
bilumenal, din poliuretan,
rentghencontrast cu lungimea
cateterului 20 cm., cu conductor
metalic tip J rezistent la indoiere si
fixator de securitate, ac cu valva
16-18G, lungimea acului 7-9cm.
Seringa, cu marcaj al lungimii
cateterului. (prezentare mostra)
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3
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154 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal,

100.00Bucată154.1 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal,

Set pentru cateterizarea venei
subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm,
trilumenal din poliuretan,
rentghencontrast cu lungimea
cateterului 20 cm., cu conductor
metalic tip J rezistent la indoiere si
fixator de securitate, ac cu valva
16-18G, lungimea acului 7-9cm.
Seringa, cu marcaj al lungimii
cateterului.  Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

155 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal

400.00Bucată155.1 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal

Set pentru cateterizarea venei
subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm,
bilumenal din poliuretan,
rentghencontrast cu lungimea
cateterului 30 cm., cu conductor
metalic tip J rezistent la indoiere si
fixator de securitate, ac cu valva
16-18G, lungimea acului 7-9cm.

33140000-3
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400.00Bucată155.1 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal

Seringa, cablu pentru ECG control
al poziîiei cateterului în vasul
magistral, cu marcaj al lungimii
cateterului. (prezentare mostra)
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

156 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal

400.00Bucată156.1 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal

Set pentru cateterizarea venei
subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm,
monolumenal din poliuretan,
rentghencontrast cu lungimea
cateterului 30 cm., cu conductor
metalic tip J rezistent la indoiere si
fixator de securitate, ac cu valva
16-18G, lungimea acului 7-9cm.
Seringa, cablu pentru ECG control
al poziîiei cateterului în vasul
magistral, cu marcaj al lungimii
cateterului. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,

33140000-3
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400.00Bucată156.1 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal

denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

157 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal,

100.00Bucată157.1 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal,

Set pentru cateterizarea venei
subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm,
quadrolumenal, din poliuretan
(densitatea nu mai puțin de 1)
rentghencontrast cu lungimea
cateterului 30 cm., cu conductor
metalic tip J rezistent la indoiere si
fixator de securitate, ac cu valva
16G/16G/18G/18G, ceea ce va
preveni contactul cu sîngele și
tromboembolia) lungimea acului 7-
9cm. Seringa, cablu pentru ECG
control (compatibil cu adaptorul
existent în secție)al poziîiei
cateterului în vasul magistral, cu
marcaj al lungimii cateterului.
Conductorul la flexie să nu formeze
unghuri.(e de dorit sa fie din
material nitinol)  Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,

33140000-3
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100.00Bucată157.1 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal,

numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

158 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal

250.00Bucată158.1 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal

Set pentru cateterizarea venei
subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm,
trilumenal, din poliuretan,
rentghencontrast cu lungimea
cateterului 30 cm., cu conductor
metalic tip J rezistent la indoiere si
fixator de securitate, ac cu valva
16-18G, lungimea acului 7-9cm.
Seringa, cablu pentru ECG control
al poziîiei cateterului în vasul
magistral, cu marcaj al lungimii
cateterului.  Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor

33140000-3
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250.00Bucată158.1 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal

prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

159 Set pentru insulfarea oxigenului in nas
7000.00Bucată159.1 Set pentru insulfarea oxigenului in nas Set pentru insulfarea oxigenului in

nas Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în

33140000-3
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7000.00Bucată159.1 Set pentru insulfarea oxigenului in nas dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

160 Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)
40.00Bucată160.1 Set pentru Nefrostomie (12-14 FR) Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

161 Set PICCO2 (termodiluție
arterială)cateterizarea arteriei femorale (d=
5F,lungimea 20 cm)

20.00Bucată161.1 Set PICCO2 (termodiluție
arterială)cateterizarea arteriei femorale (d=
5F,lungimea 20 cm)

Set PICCO2 (termodiluție
arterială)cateterizarea arteriei
femorale (d= 5F,lungimea 20 cm)
cu senzori (transductor), dilatator,
conductor și manjetă presională
arterială, (compatibil cu produsele

33140000-3
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20.00Bucată161.1 Set PICCO2 (termodiluție
arterială)cateterizarea arteriei femorale (d=
5F,lungimea 20 cm)

Germania), diametrul extern al
cateterului 5F cu lungimea 20 cm,
diametrul intern 0,71 mm, lungimea
conductorului 60 cm   cu diametrul
0,53 mm,canule cu diametrul 18G
și lungimea 80 mm și diametrul 20
G cu lungimea 55 mm, dilatatorul
vascular cu d=1,7 mm și lungimea
13 cm, transductor presional
PICCO cu integrare standartă de  de
dispozitiv colorat (cu rata
fluxului:3ml/oră) cu robinet integrat
,cameră de perfuzie, tuburi și
clemă, linie arterială de presiune
(markaj roșu) cu robinet 3
canale;sensor de temperatură
PV4046 pentru temperatura
camerei și  soluții reci, cu sensor
integrat pentru detectarea injectării
și duratei ei. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în

33140000-3

162 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru
adulţi - 24 ore,  racord în T” (traheostomie

300.00Bucată162.1 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru Sistem de aspirare cu circuit închis33140000-3
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300.00Bucată162.1 adulţi - 24 ore,  racord în T” (traheostomie pentru adulţi - 24 ore,  racord în T”
(traheostomie) Sistem de aspirare
cu circuit închis pentru adulţi - 24
ore,  cu adaptor “piesa în T”
(traheostomie) , cu port de irigare
unidirecţional, cu gradare numerica,
cu blocarea butonului de aspirare,
lungimea 30,5-32,5 cm, capat
atraumatic cu minim 3 guri de
aspiratie, traheostomie. Diametru
ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta
setului: Sistem de aspirare cu
circuit închis pentru adulţi 1
conector flexibil 15 mm*22 mm, 1
foaie cu benzi adezive-zilele
săptămînii. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

163 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru
adulţi 24 ore, cu adaptor “cot pivot dublu”,
endotraheal, ( cu soluţie salină)

300.00Bucată163.1 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru
adulţi 24 ore, cu adaptor “cot pivot dublu”,
endotraheal, ( cu soluţie salină)

Sistem de aspirare cu circuit închis
pentru adulţi 24 ore, cu adaptor “cot
pivot dublu”, endotraheal, ( cu

33140000-3
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300.00Bucată163.1 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru
adulţi 24 ore, cu adaptor “cot pivot dublu”,
endotraheal, ( cu soluţie salină)

soluţie salină) Sistem de aspirare cu
circuit închis pentru adulţi 24 ore,
cu adaptor “cot pivot dublu rotativ”,
port de irigare unidirecţional,
cateter cu gradaţie numerică pentru
controlul adîncimii avansării, cu
blocarea butonului de aspirare,
lungimea cateterului 54-56 cm, cu
port aditional p/u introducerea
medicamentelor inhalatorii, capat
atraumatic cu minim 3 guri de
aspiratie,  endotraheal. Diametru
ext/int.: 14Fr/4,6mm;, Componenta
setului: Sistem de aspirare cu
circuit închis pentru adulţi, 1
conector flexibil 15 mm*22 mm, 12
fiole a cîte 15 ml soluţie salină, 1
foaie cu benzi adezive-zilele
săptămînii. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

164 Sistem închis pentru măsurarea diurezei
1300.00Bucată164.1 Sistem închis pentru măsurarea diurezei Sistem închis pentru măsurarea

diurezei, 2 valve non-reflux, tub din
33140000-3
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1300.00Bucată164.1 Sistem închis pentru măsurarea diurezei polipropilena cu dublu lumen
pentru reducerea riscului de staza a
urinei, port pentru colectarea
mostrelor de urina fara folosirea
acelor de seringa,punga de urina
min 2000 ml, camera de recoltare
pina la 500 ml,system de
inchidere/deschidere pentru usoara
golire a camerei de
recoltare,scurgerea vertical a urinei
din camera min 30 secunde, system
de prindere de patul pacientului.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

165 Sistem p/u nutritie enterala , gravitational
700.00Bucată165.1 Sistem p/u nutritie enterala , gravitational Sistem p/u nutritie enterala ,

gravitational 1.Volum: 1000-1400
ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub
150 cm 4.Ambalat individual
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul

33140000-3
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700.00Bucată165.1 Sistem p/u nutritie enterala , gravitational produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

166 Sonda Blackmor 18 G
130.00Bucată166.1 Sonda Blackmor 18 G Sonda Blackmor 18 G Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale

33140000-3
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130.00Bucată166.1 Sonda Blackmor 18 G neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

167 Sonda gastrica cu palnie СН-16, oranj
(pentru lavaj gastric tip Moskin) d
intern=3,8 mm, d extern =5,3 mm, L=70-
110 cm)

1200.00Bucată167.1 Sonda gastrica cu palnie СН-16, oranj (pentru
lavaj gastric tip Moskin) d intern=3,8 mm, d
extern =5,3 mm, L=70-110 cm)

Sonda gastrica cu palnie СН-16,
oranj (pentru lavaj gastric tip
Moskin) d intern=3,8 mm, d extern
=5,3 mm, L=70-110 cm). Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor

33140000-3
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1200.00Bucată167.1 Sonda gastrica cu palnie СН-16, oranj (pentru
lavaj gastric tip Moskin) d intern=3,8 mm, d
extern =5,3 mm, L=70-110 cm)

tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

168 Sonda nazogastrala pentru intubarea
intestinului 18 G, l=300  cm

100.00Bucată168.1 Sonda nazogastrala pentru intubarea
intestinului 18 G, l=300  cm

Sonda nazogastrala pentru
intubarea intestinului 18 G, l=300
cm. Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

169 Sonda pentru flebectomie
/Babcoc/Venoextractor,

2.00Bucată169.1 Sonda pentru flebectomie
/Babcoc/Venoextractor,

Sonda pentru
flebectomie/Babcoc/Venoextractor,
inclusiv 4 capete interschimbabile
cu un diametru de 5, 7, 9 și 12 mm.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării

33140000-3
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2.00Bucată169.1 Sonda pentru flebectomie
/Babcoc/Venoextractor,

lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

170 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=120 cm

200.00Bucată170.1 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=120 cm

Sort din material netesut , laminat
SPP, densitatea 60 g/m.p. L=120
cm. Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale

33140000-3
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200.00Bucată170.1 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=120 cm

neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

171 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=150 cm

300.00Bucată171.1 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=150 cm

Sort din material netesut , laminat
SPP, densitatea 60 g/m.p. L=150
cm. Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în

33140000-3



pag. 131

CantitateaUnitatea de
măsura

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

300.00Bucată171.1 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=150 cm

formularul F4.1"33140000-3

172 Stilet maleabil  pentru intubarea
endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la
orice formă a tubului de intubare ce
permite întroducerea și extragerea ușoară)
din aluminiu acoperit cu polytilenol de
densitate mare (tip Portex)

200.00Bucată172.1 Stilet maleabil  pentru intubarea endotraheală
Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului
de intubare ce permite întroducerea și
extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu
polytilenol de densitate mare (tip Portex)

Stilet maleabil  pentru intubarea
endotraheală Fr 12 d=4mm.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

173 Stilet maleabil  pentru intubarea
endotraheală Fr 14 d=4,7mm,

200.00Bucată173.1 Stilet maleabil  pentru intubarea endotraheală
Fr 14 d=4,7mm,

Stilet maleabil  pentru intubarea
endotraheală Fr 14 d=4,7mm
(adaptat la orice formă a tubului de
intubare ce permite întroducerea și
extragerea ușoară) din aluminiu
acoperit cu polytilenol de densitate
mare (tip Portex). Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea

33140000-3
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200.00Bucată173.1 Stilet maleabil  pentru intubarea endotraheală
Fr 14 d=4,7mm,

denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

174 Stone Basket Nitinol FR3
5.00Bucată174.1 Stone Basket Nitinol FR3 Stone Basket Nitinol FR3.

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor

33140000-3
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5.00Bucată174.1 Stone Basket Nitinol FR3 Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

175 Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0)
L=150 cm (steril)

500.00Bucată175.1 Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0)
L=150 cm (steril)

Sutura chirur. Catgut cromat 4M
(USP 0) L=150 cm (steril).
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

500.00Bucată175.1 Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0)
L=150 cm (steril)

codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

176 Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1)
L=150 cm (steril)

300.00Bucată176.1 Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1)
L=150 cm (steril)

Sutura chirur. Catgut cromat 5M
(USP 1) L=150 cm (steril).
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

177 Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP
2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund
(steril)

1000.00Bucată177.1 Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0)
L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril)

Sutura chirur. Catgut simple 3,5M
(USP 2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2
cerc, rotund (steril). Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe

33140000-3
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1000.00Bucată177.1 Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0)
L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril)

ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

178 Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0)
L=150 cm (steril)

1000.00Bucată178.1 Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0)
L=150 cm (steril)

Sutura chirur. Catgut simple 3M
(USP 3/0) L=150 cm (steril).
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele

33140000-3
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1000.00Bucată178.1 Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0)
L=150 cm (steril)

documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

179 Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0)
L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril)

1000.00Bucată179.1 Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0)
L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril)

Sutura chirur. Catgut simple 3M
(USP 3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2
cerc, rotund (steril). Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3



pag. 137

CantitateaUnitatea de
măsura

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

180 Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0)
L=150 cm (steril)

1000.00Bucată180.1 Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0)
L=150 cm (steril)

Sutura chirur. Catgut simple 4M
(USP 0) L=150 cm (steril).
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

181 Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0)
L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)

500.00Bucată181.1 Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75
cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)

Sutura chirur. Catgut simple 4M
(USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc,
rotunf 30 mm (steril). Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor

33140000-3
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500.00Bucată181.1 Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75
cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)

prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

182 Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1)
L=150 cm (steril)

500.00Bucată182.1 Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1)
L=150 cm (steril)

Sutura chirur. Catgut simple 5M
(USP 1) L=150 cm (steril).
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru

33140000-3
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500.00Bucată182.1 Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1)
L=150 cm (steril)

produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

183 Sutura chirur. Catgut simple 6M (USP 2)
L=150 cm (steril)

200.00Bucată183.1 Sutura chirur. Catgut simple 6M (USP 2)
L=150 cm (steril)

Sutura chirur. Catgut simple 6M
(USP 2) L=150 cm (steril)
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

184 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip
capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril)

300.00Bucată184.1 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron)
4M (USP 1) steril L= 20 m (steril)

Sutura chirur. Fir policaproamid
(tip capron) 4M (USP 1) steril L=
20 m (steril) Ambalate și etichetate

33140000-3
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

300.00Bucată184.1 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron)
4M (USP 1) steril L= 20 m (steril)

conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

185 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip
capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m

100.00Bucată185.1 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron)
5M (USP 2) steril L= 20 m

Sutura chirur. Fir policaproamid
(tip capron) 5M (USP 2) steril L=
20 m Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru

33140000-3
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100.00Bucată185.1 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron)
5M (USP 2) steril L= 20 m

dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

186 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0)
L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund

200.00Bucată186.1 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0)
L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund

Sutura chirur. Fir sintetic,
neresorbabil, monofilament
(polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75
cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO

33140000-3
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200.00Bucată186.1 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0)
L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund

13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

187 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0)
L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund

100.00Bucată187.1 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0)
L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund

Sutura chirur. Fir sintetic,
neresorbabil, monofilament
(polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75
cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

188 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0)
L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund
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200.00Bucată188.1 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0)
L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund

Sutura chirur. Fir sintetic,
neresorbabil, monofilament
(polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75
cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

189 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 4M (USP 1)
L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund

300.00Bucată189.1 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 4M (USP 1)
L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund

Sutura chirur. Fir sintetic,
neresorbabil, monofilament
(polipropilen), 4M (USP 1) L=75
cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de

33140000-3
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300.00Bucată189.1 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 4M (USP 1)
L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund

performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

190 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20
m

100.00Bucată190.1 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m

Sutura chirur. Fir sintetic,
neresorbabil, multifilament
(poliester), 2M (USP 3/0) 20 m
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele

33140000-3
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100.00Bucată190.1 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m

documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

191 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m

100.00Bucată191.1 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m

Sutura chirur. Fir sintetic,
neresorbabil, multifilament
(poliester), 4M (USP 1) 20 m
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3
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192 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m

100.00Bucată192.1 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m

Sutura chirur. Fir sintetic,
neresorbabil, multifilament
(poliester), 5M (USP 2) 20 m
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

193 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 1,5M
(USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc,
rotund

200.00Bucată193.1 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 1,5M (USP
4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc, rotund

Sutura chirur. Fir sintetic,
resorbabil, monofilament (tip
polidiaxonan), 1,5M (USP 4/0)
L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc,
rotund Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau

33140000-3
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200.00Bucată193.1 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 1,5M (USP
4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc, rotund

HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

194 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 2M (USP
3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund

500.00Bucată194.1 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 2M (USP
3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund

Sutura chirur. Fir sintetic,
resorbabil, monofilament (tip
polidiaxonan), 2M (USP 3/0) L=75
cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor

33140000-3
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500.00Bucată194.1 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 2M (USP
3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund

Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

195 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP
1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund

500.00Bucată195.1 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1)
L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund

Sutura chirur. Fir sintetic,
resorbabil, monofilament (tip
polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75
cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma

33140000-3
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500.00Bucată195.1 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1)
L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund

descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

196 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
multifilament (acid poliglicolidic), 2M (USP
3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund

400.00Bucată196.1 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
multifilament (acid poliglicolidic), 2M (USP
3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund

Sutura chirur. Fir sintetic,
resorbabil, multifilament (acid
poliglicolidic), 2M (USP 3/0) L=75
cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

197 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP
1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund

400.00Bucată197.1 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP
1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund

Sutura chirur. Fir sintetic,
resorbabil, multifilament (acid
poliglicolidic), 4M (USP 1) L=75
cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată

33140000-3
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400.00Bucată197.1 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP
1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund

prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

198 Sutura chirur.polipropilen monofilament
6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund,
forma curburii 3/8

200.00Bucată198.1 Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0
(0.7metric)75cm.13mm ac rotund, forma
curburii 3/8

Sutura chirur.polipropilen
monofilament 6/0
(0.7metric)75cm.13mm ac rotund,
forma curburii 3/8 Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru

33140000-3
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200.00Bucată198.1 Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0
(0.7metric)75cm.13mm ac rotund, forma
curburii 3/8

în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

199 Teacă acces ureteral Flexor-Tip 12CH/FR,
35cm

10.00Bucată199.1 Teacă acces ureteral Flexor-Tip 12CH/FR,
35cm

Teacă acces ureteral Flexor-Tip
12CH/FR, 35cm Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea

33140000-3
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10.00Bucată199.1 Teacă acces ureteral Flexor-Tip 12CH/FR,
35cm

produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

200 Termofor combinat B3
50.00Bucată200.1 Termofor combinat B3 Termofor combinat B3 Ambalate și

etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

201 Termometre medicale cu control metrologic
(fara mercur)

700.00Bucată201.1 Termometre medicale cu control metrologic
(fara mercur)

Termometre medicale cu control
metrologic (fara mercur) Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau

33140000-3
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700.00Bucată201.1 Termometre medicale cu control metrologic
(fara mercur)

HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

202 Termometre pentru frigidere testate
metrologic, maximale (liomita de
temperaturi 0- 30 C)

70.00Bucată202.1 Termometre pentru frigidere testate
metrologic, maximale (liomita de temperaturi
0- 30 C)

Termometre pentru frigidere
metrologic testate metrologic,
maximale (liomita de temperaturi 0-
30 C) Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor

33140000-3
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70.00Bucată202.1 Termometre pentru frigidere testate
metrologic, maximale (liomita de temperaturi
0- 30 C)

Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

203 Termometru pentru apă testate metrologic,
maximale (liomita de temperaturi 0- 50 C)

30.00Bucată203.1 Termometru pentru apă testate metrologic,
maximale (liomita de temperaturi 0- 50 C)

Termometru pentru apă metrologic
testate metrologic, maximale
(liomita de temperaturi 0- 50 C)
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul

33140000-3
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30.00Bucată203.1 Termometru pentru apă testate metrologic,
maximale (liomita de temperaturi 0- 50 C)

deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

204 Tonometre medicale cu control metrologic
si fonendoscop

270.00Bucată204.1 Tonometre medicale cu control metrologic si
fonendoscop

Tonometre medicale cu control
metrologic si fonendoscop.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

205 Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult
pentru 24h.

500.00Bucată205.1 Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult
pentru 24h.

Trusă pentru igiena cavităţii bucale
adult pentru 24h. Completaţia
setului: 1 trusa de îngrijire dentară
pregătitoare, 1 pachet cu periuţă de
dinţi pentru îngrijire orală, 2
pachete cu tampon de aspiraţie
pentru îngrijire orală, husă
protectoare, mecanism de
autocurăţare inclus, tub aspirator,
mîner şi buton pornit/oprit.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată

33140000-3
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500.00Bucată205.1 Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult
pentru 24h.

prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

206 Tub conector tip Y pentru tuburi de
intubare (Mount d=22 mm cu conector),
pentru conectarea la respirație mecanică
pentru adult

1500.00Bucată206.1 Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare
(Mount d=22 mm cu conector), pentru
conectarea la respirație mecanică pentru adult

Tub conector tip Y pentru tuburi de
intubare (Mount d=22 mm cu
conector) pentru conectarea la
respirație mecanică pentru adult
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de

33140000-3
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1500.00Bucată206.1 Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare
(Mount d=22 mm cu conector), pentru
conectarea la respirație mecanică pentru adult

circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

207 Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic

920.00Bucată207.1 Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirtie
supraglotic

Tub de intubare 8.0 cu orificiu
pentru aspirtie supraglotic.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria

33140000-3
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920.00Bucată207.1 Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirtie
supraglotic

produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

208 Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic

920.00Bucată208.1 Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirtie
supraglotic

Tub de intubare 8.5 cu orificiu
pentru aspirtie supraglotic.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

209 Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic

830.00Bucată209.1 Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirtie
supraglotic

Tub de intubare 9.0 cu orificiu
pentru aspirtie supraglotic.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei

33140000-3
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830.00Bucată209.1 Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirtie
supraglotic

producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

210 Tub de intubare oroendotraheală  cu
manjeta tip Portex armat steril N6,0, din
material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu
pentru aspirație

20.00Bucată210.1 Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta
tip Portex armat steril N6,0, din material
termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație

Tub de intubare oroendotraheală  cu
manjeta tip Portex armat steri N6,0
cu tub-orificiu pentru aspirație.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al

33140000-3
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20.00Bucată210.1 Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta
tip Portex armat steril N6,0, din material
termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

211 Tub de intubare oroendotraheală  cu
manjeta tip Portex armat steril N7, armat
steril din material termoplastic  cu orificiu-
tub pentru aspirație

20.00Bucată211.1 Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta
tip Portex armat steril N7, armat steril din
material termoplastic  cu orificiu-tub pentru
aspirație

Tub de intubare oroendotraheală  cu
manjeta tip Portex armat steril N7
armat steril din material
termoplastic  cu orificiu-tub pentru
aspirație. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO

33140000-3
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20.00Bucată211.1 Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta
tip Portex armat steril N7, armat steril din
material termoplastic  cu orificiu-tub pentru
aspirație

13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

212 Tub de intubare oroendotraheală  cu
manjeta tip Portex armat steril N7,5, armat
steril din material termoplastic cu orificiu-
tub pentru aspirație

30.00Bucată212.1 Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta
tip Portex armat steril N7,5, armat steril din
material termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație

Tub de intubare oroendotraheală  cu
manjeta tip Portex armat steril N7,5
armat steril din material
termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

213 Tub de intubare oroendotraheală  cu
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manjeta tip Portex armat steril N8, armat
steril din material termoplastic cu orificiu-
tub pentru aspirație

30.00Bucată213.1 Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta
tip Portex armat steril N8, armat steril din
material termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație

Tub de intubare oroendotraheală  cu
manjeta tip Portex armat steril N8,
armat steril din material
termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație . Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

214 Tub de intubare oroendotraheală  cu
manjeta tip Portex armat steril N8,5,  armat
steril din material termoplastic cu orificiu-
tub pentru aspirație

30.00Bucată214.1 Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta
tip Portex armat steril N8,5,  armat steril din
material termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație

Tub de intubare oroendotraheală  cu
manjeta tip Portex armat steril N8,5
armat steril din material
termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,

33140000-3
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30.00Bucată214.1 Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta
tip Portex armat steril N8,5,  armat steril din
material termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație

numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

215 Tub de intubare oroendotraheală  cu
manjeta tip Portex armat steril N9, armat
steril din material termoplastic cu orificiu -
tub pentru aspirație

10.00Bucată215.1 Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta
tip Portex armat steril N9, armat steril din
material termoplastic cu orificiu -tub pentru
aspirație

Tub de intubare oroendotraheală  cu
manjeta tip Portex armat steril N9
armat steril din material
termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate

33140000-3
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10.00Bucată215.1 Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta
tip Portex armat steril N9, armat steril din
material termoplastic cu orificiu -tub pentru
aspirație

în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

216 Tub de intubare orotraheală N6, cu
manjeta

100.00Bucată216.1 Tub de intubare orotraheală N6 Tub de intubare orotraheală N6
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,

33140000-3
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100.00Bucată216.1 Tub de intubare orotraheală N6 produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

217 Tub de intubare orotraheală N7, cu
manjeta

2000.00Bucată217.1 Tub de intubare orotraheală N7 Tub de intubare orotraheală N7
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

218 Tub de intubare orotraheală N7,5, cu
manjeta

2000.00Bucată218.1 Tub de intubare orotraheală N7,5 Tub de intubare orotraheală N7,5
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie

33140000-3



pag. 166

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
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2000.00Bucată218.1 Tub de intubare orotraheală N7,5 2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

219 Tub de intubare orotraheală N8 , cu
manjeta

2000.00Bucată219.1 Tub de intubare orotraheală N8 Tub de intubare orotraheală N8
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau

33140000-3
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2000.00Bucată219.1 Tub de intubare orotraheală N8 Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

220 Tub de intubare orotraheală N8,5, cu
manjeta

1000.00Bucată220.1 Tub de intubare orotraheală N8,5 Tub de intubare orotraheală N8,5
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

221 Tub gofrat cu conector și port de aspirație
pentru traheostome, pentru conectarea la
respirație mecanică pentru adult
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

500.00Bucată221.1 Tub gofrat cu conector și port de aspirație
pentru traheostome, pentru conectarea la
respirație mecanică pentru adult

Tub gofrat cu conector și port de
aspirație pentru traheostome pentru
conectarea la respirație mecanică
pentru adult Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

222 Tub pentru evacuarea gazelor
190.00Bucată222.1 Tub pentru evacuarea gazelor Tub pentru evacuarea gazelor

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de

33140000-3
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

190.00Bucată222.1 Tub pentru evacuarea gazelor circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

223 Tub p-u caile biliare T-Kehr N10
10.00Bucată223.1 Tub p-u caile biliare T-Kehr N10 Tub p-u caile biliare T-Kehr N10

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea

33140000-3
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată223.1 Tub p-u caile biliare T-Kehr N10 produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

224 Tub p-u caile biliare T-Kehr N16
10.00Bucată224.1 Tub p-u caile biliare T-Kehr N16 Tub p-u caile biliare T-Kehr N16

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

225 Tub p-u caile biliare T-Kehr N20
10.00Bucată225.1 Tub p-u caile biliare T-Kehr N20 Tub p-u caile biliare T-Kehr N20

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie

33140000-3
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată225.1 Tub p-u caile biliare T-Kehr N20 indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

226 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon
10.00Bucată226.1 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității

33140000-3
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10.00Bucată226.1 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

227 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon
10.00Bucată227.1 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

228 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon
10.00Bucată228.1 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei

33140000-3
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată228.1 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

229 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon
20.00Bucată229.1 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.

33140000-3
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20.00Bucată229.1 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon *Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

230 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon
20.00Bucată230.1 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3
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231 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon
20.00Bucată231.1 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

232 Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie
220,150 (angio)

500.00Bucată232.1 Prelungitoare pentru sisteme de infuzie, steril,
apirogen, netoxic, lungimea 150 cm, material
PVC, transparent, presiune inalta, unica
folosinta, ambalaj individual, conectare Luer
Lock, termen de valabilitate 5 ani

Prelungitoare pentru sisteme de
infuzie, steril, apirogen, netoxic,
lungimea 150 cm, material PVC,
transparent, presiune inalta, unica
folosinta, ambalaj individual,
conectare Luer Lock, termen de
valabilitate min. 5 ani Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de

33140000-3
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500.00Bucată232.1 Prelungitoare pentru sisteme de infuzie, steril,
apirogen, netoxic, lungimea 150 cm, material
PVC, transparent, presiune inalta, unica
folosinta, ambalaj individual, conectare Luer
Lock, termen de valabilitate 5 ani

performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

233 Tub traheostomic bilumenal N.6, cu
manjetă tip portex N6, pentru aplizare
percutana

2.00Bucată233.1 Tub traheostomic bilumenal N.6, cu manjetă
tip portex N6, pentru aplizare percutana

Tub traheostomic bilumenal N.6
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în

33140000-3
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2.00Bucată233.1 Tub traheostomic bilumenal N.6, cu manjetă
tip portex N6, pentru aplizare percutana

funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

234 Tub traheostomic bilumenal N.7, cu
manjetă tip portex N7, pentru aplizare
percutana

2.00Bucată234.1 Tub traheostomic bilumenal N.7, cu manjetă
tip portex N7, pentru aplizare percutana

Tub traheostomic bilumenal N.7 cu
manjetă tip portex N7, pentru
aplizare percutana Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

235 Tub traheostomic bilumenal N8
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100.00Bucată235.1 Tub traheostomic bilumenal N8 Tub traheostomic bilumenal N8
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

236 Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu
conector standard = 15mm, si manjetă tip
portex d= 8 mm, pentru aplizare percutana

160.00Bucată236.1 Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector
standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8
mm, pentru aplizare percutana

Tub traheostomic bilumenal N8,5
cu conector standard = 15mm, si
manjetă tip portex d= 8 mm, pentru
aplizare percutana. Ambalate și
etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi

33140000-3
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160.00Bucată236.1 Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector
standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8
mm, pentru aplizare percutana

etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

237 Tub traheostomic bilumenal N9
50.00Bucată237.1 Tub traheostomic bilumenal N9 Tub traheostomic bilumenal N9.

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria

33140000-3
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50.00Bucată237.1 Tub traheostomic bilumenal N9 produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

238 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N8

100.00Bucată238.1 Tub traheostomic monolumenal cu balon N8 Tub traheostomic monolumenal cu
balon N8. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

239 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N8,5;

35.00Bucată239.1 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N8,5;

Tub traheostomic monolumenal cu
balon N8,5;  Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,

33140000-3
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35.00Bucată239.1 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N8,5;

denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

240 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N9

35.00Bucată240.1 Tub traheostomic monolumenal cu balon N9 Tub traheostomic monolumenal cu
balon N9. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate
Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din

33140000-3
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35.00Bucată240.1 Tub traheostomic monolumenal cu balon N9 Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

241 Ulei pentru masaj medical,
15000.00Mililitru241.1 Ulei pentru masaj medical, Ulei pentru masaj medical V 500ml

- 1000 ml, medical, fără
conservanți, fără coloranți, fără
parfum, nealergic, Densitatea la 20
° С, g / cm3 nu mai puțin de -
0,850-0,890, viscozitate cinematică
la 40 ° С, mm² / s - 40,0–58,0.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15000.00Mililitru241.1 Ulei pentru masaj medical, produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

242 Urinar pu barbati 1000 ml
217.00Bucată242.1 Urinar pu barbati 1000 ml Urinar pu barbati 1000 ml.

Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), cu
indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării
lotului, țara de origine, metoda de
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

243 Vaselinum, farmacopeica,
100.00Kilogram243.1 Vaselinum, farmacopeica, Vaselinum farmacopeica, Ambalate

și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului,
numărului lotului, data fabricării
lotului, data expirării lotului, țara de
origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe
ambalajul produsului să fie indicate

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Kilogram243.1 Vaselinum, farmacopeica, Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor
prezenta 2 buc. ambalate şi
etichetate (se acceptă inscripția pe
ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în
dependență de categoria
produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea
produsului de catre producator,
produsului ce va confirma
descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul
deține un cod de catalog a se indica
codul în ofertă și trimiterea la
pagina de descriere a produsului în
formularul F4.1"

33140000-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2021
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

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea

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

consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

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

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 - Formularul F 3.1 - semnat și ștampilat de
către operatorul economic participant

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (se va indica)

Nu

11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situația financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului.

Da

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

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

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

15 Garanţia pentru ofertă conform pct. 4.2 și 4.3 din FDA, Formularului F 3.2 -
original  sau transfer

Da

16 Certificat de atribuire a contului bancar - Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei ofertantului.

Da

17 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național

 bugetul public național- Copie - eliberat de Serviciul
Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform
cerințelor Serviciului Fiscal de Stat), confirmat prin
aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului

Da

18 Lista fondatorilor (nume, prenume, cod personal) - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantului.

Da

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

Da

20 Declarație operatorului economic cu privire la prezentarea a monstrelor pentru produsele
noi sau necunoscute pentru medici, în termen de 5 zile
de la solicitarea autorității contractante- original
semnat și ștampilat de către operatorul economic.
Notă: monstrele se vor prezenta în două exemplare
pentru testări clinice.

Da

21 Declarație operatorului economic originală confirmată prin semnătura şi ştampila- în care
participantul se obligă să înregistreze în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile
contractate pînă la momentul livrării acestora.

Da

22 Formularul specificației tehnice F 4.1 Original- Formularul F 4.1 din Documentația Standard
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
173/2018- semnat și ștampilat de către operatorul
economic participant, incliusiv în format electronic
(format excel) pe suport CD.

Da

23 Formularul specificației de preț F 4.2  Original- Formularul F 4.2 din Documentația Standard
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
173/2018- semnat și ștampilat de către operatorul
economic participantincliusiv în format electronic
(format excel) pe suport CD.

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: BOTICA AURELIA, Specialist achiziții, secția achiziții dispozitive medicale
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Setul de documente poate fi primit la adresa: http://capcs.md/anunturi-licitatii-2020/.
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: 26.10.2020 11:00
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

26.10.2020 11:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%

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: ANTOCI IVAN
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 

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

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor IMSP Spitalul
Clinic Municipal Sfânta Treime, pentru anul 2021

1.3. Numărul procedurii: 20/00194
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
61 din 18.09.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: CAPCS
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: CAPCS
1.11. Destinatarul: IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime
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: BOTICA AURELIA

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 Ac chirurgical 1B-0,9x36
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1.1 33140000-3 Ac chirurgical 1B-0,9x36 Bucată 100.00 Ac chirurgical 1B-0,9x36.Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

2 Ac chirurgical 3A1-0,6x20
2.1 33140000-3 Ac chirurgical 3A1-0,6x20 Bucată 150.00 Ac chirurgical 3A1-0,6x20 Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

3 Ac chirurgical 3B1-0,6x20
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3.1 33140000-3 Ac chirurgical 3B1-0,6x20 Bucată 50.00 Ac chirurgical 3B1-0,6x20 Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

4 Ac chirurgical 3B1-1,1x36
4.1 33140000-3 Ac chirurgical 3B1-1,1x36 Bucată 50.00 Ac chirurgical 3B1-1,1x36 Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

5 Ac chirurgical 3B1-1,1x50
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5.1 33140000-3 Ac chirurgical 3B1-1,1x50 Bucată 50.00 Ac chirurgical 3B1-1,1x50 Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

6 Ac chirurgical 4A1-0,6x30
6.1 33140000-3 Ac chirurgical 4A1-0,6x30 Bucată 50.00 Ac chirurgical 4A1-0,6x30 Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

7 Ac chirurgical 4A1-0,7x25
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7.1 33140000-3 Ac chirurgical 4A1-0,7x25 Bucată 50.00 Ac chirurgical 4A1-0,7x25 Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

8 Ac chirurgical 4A1-1,2x35
8.1 33140000-3 Ac chirurgical 4A1-1,2x35 Bucată 50.00 Ac chirurgical 4A1-1,2x35 Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

9 Ac chirurgical 4A1-1,3x40
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9.1 33140000-3 Ac chirurgical 4A1-1,3x40 Bucată 50.00 Ac chirurgical 4A1-1,3x40 Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

10 Ac chirurgical 4A1-1,4x75
10.1 33140000-3 Ac chirurgical 4A1-1,4x75 Bucată 50.00 Ac chirurgical 4A1-1,4x75 Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

11 Ac chirurgical 4B1-0,6x20
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11.1 33140000-3 Ac chirurgical 4B1-0,6x20 Bucată 50.00 Ac chirurgical 4B1-0,6x20 Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

12 Ac chirurgical 4B1-1,5x65
12.1 33140000-3 Ac chirurgical 4B1-1,5x65 Bucată 50.00 Ac chirurgical 4B1-1,5x65 Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

13 Ac chirurgical 4B1-1,5x75
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13.1 33140000-3 Ac chirurgical 4B1-1,5x75 Bucată 50.00 Ac chirurgical 4B1-1,5x75 Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

14 Ac chirurgical 5A1-1,1x30
14.1 33140000-3 Ac chirurgical 5A1-1,1x30 Bucată 50.00 Ac chirurgical 5A1-1,1x30 Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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15 Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 мм
(steril)

15.1 33140000-3 Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 мм
(steril)

Bucată 1000.00 Ac pentru injectii 18G 2" 1,2 x 50 мм
(steril) Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

16 Ac pentru instalarea cateter subclave
6Fg, 15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm
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16.1 33140000-3 Ac pentru instalarea cateter subclave 6Fg,
15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm

Bucată 50.00 Ac pentru instalarea cateter subclave 6Fg,
15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

17 Ac pentru puncția renală percutanată
18G, 20cm
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17.1 33140000-3 Ac pentru puncția renală percutanată 18G,
20cm

Bucată 35.00 Ac pentru puncția renală percutanată 18G,
20cm Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

18 Anestezinum, farmacopeica, certificat de
calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%
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18.1 33140000-3 Anestezinum, farmacopeica, certificat de
calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

Kilogram 1.00 Anestezinum Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

19 Anse – electrod de taiere (DS – 22/24,
culorile galben si sur inchis), compatibil
cu Statia Laparoscopica Richard Wolf 
(analogicul la 86782435) 
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19.1 33140000-3 Anse – electrod de taiere (DS – 22/24,
culorile galben si sur inchis), compatibil cu
Statia Laparoscopica Richard Wolf 
(analogicul la 86782435) 

Bucată 15.00 Anse – electrod de taiere (DS – 22/24,
culorile galben si sur inchis), compatibil
cu Statia Laparoscopica Richard Wolf 
(analogicul la 86782435)  Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

20 Anse – electrod de taiere (DS – 22/24,
culorile galben si sur inchis), compatibil
cu Statia Laparoscopica Richard Wolf 
(analogicul la 86782480) 
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20.1 33140000-3 Anse – electrod de taiere (DS – 22/24,
culorile galben si sur inchis), compatibil cu
Statia Laparoscopica Richard Wolf 
(analogicul la 86782480) 

Bucată 35.00 Anse – electrod de taiere (DS – 22/24,
culorile galben si sur inchis), compatibil
cu Statia Laparoscopica Richard Wolf 
(analogicul la 86782480) Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

21 Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile
verde si sur inchis), compatibil cu Statia
Laparoscopica Richard Wolf, (analogicul
la 86782201) 
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21.1 33140000-3 Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile
verde si sur inchis), compatibil cu Statia
Laparoscopica Richard Wolf, (analogicul
la 86782201) 

Bucată 15.00 Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile
verde si sur inchis), compatibil cu Statia
Laparoscopica Richard Wolf, (analogicul
la 86782201)  Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

22 Aparat pentru ventilatie mecanica
manual (balon AMBU) "Adult" AMBU
tip, sac de silicon pentru adulți,
Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml,
tub de oxigen, sac rezerva, supapele
pacientului și de admisie, măști de silicon
№3, №4, geanta
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22.1 33140000-3 Aparat pentru ventilatie mecanica manual
(balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de
silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1
ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac
rezerva, supapele pacientului și de admisie,
măști de silicon №3, №4, geanta

Bucată 10.00 Aparat pentru ventilatie mecanica manual
(balon AMBU) Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

23 Banda pentru ECG 210 mm x 140 mm,
215 foi, tip pliant Z pentru
electrocardiograful SE 1201 (12 canale)
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23.1 33140000-3 Banda pentru ECG 210 mm x 140 mm, 215
foi, tip pliant Z pentru electrocardiograful
SE 1201 (12 canale)

Bucată 400.00 Banda pentru ECG 210 mm x 140 mm,
215 foi, tip pliant Z Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

24 Banda pentru ECG 50mm x 30m
24.1 33140000-3 Banda pentru ECG 50mm x 30m Bucată 1000.00 Banda pentru ECG 50mm x 30m.

Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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25 Banda pentru ECG 55 mm x 30 mm
25.1 33140000-3 Banda pentru ECG 55 mm x 30 mm Bucată 3000.00 Banda pentru ECG 55 mm x 30

mm.Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

26 Banda pentru ECG 60mm x 15m
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26.1 33140000-3 Banda pentru ECG 60mm x 15m Bucată 330.00 Banda pentru ECG 60mm x 15m
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

27 Banda pentru ECG 63mm x 30m
27.1 33140000-3 Banda pentru ECG 63mm x 30m Bucată 600.00 Banda pentru ECG 63mm x 30m

Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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28 Banda pentru ECG 80 mm x 20 m x 12
mm

28.1 33140000-3 Banda pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 mm Bucată 4000.00 Banda pentru ECG 80 mm x 20 m x 12
mm Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

29 Banda pentru ECG MAC 800 110 mm x
140 mm N 140
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29.1 33140000-3 Ambalaj care contine 140 de pliuri (foi) Bucată 500.00 Ambalaj care contine 140 de pliuri
(foi)Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

30 Bandaj de fixare a cateterulor i/v steril,
hipoalergic
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30.1 33140000-3 Bandaj de fixare a cateterulor i/v steril,
hipoalergic

Bucată 7000.00 Bandaj de fixare a cateterulor i/v steril,
hipoalergic, material netesut absorbabil
care permite schimbul de gaze. Fata din
poliuretan pentru vizualizarea venei
periferice cu latura 18 cm. garnitura
pentru aripile cateterului. Banda
antiseptica (ioniAg+). Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

31 Bandă-hirtie ECG pentru monitoare,
compatibil monitoarelor existente Nichon
Cohen
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31.1 33140000-3 Bandă-hirtie ECG pentru monitoare,
compatibil monitoarelor existente Nichon
Cohen

Bucată 1000.00 Bandă-hirtie ECG pentru monitoare.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

32 Calcii Chloridum, farmacopeica,
certificat de calitate LCCM al AMDM,
termen de valabilitate restant min 70%
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32.1 33140000-3 Calcii Chloridum, farmacopeica, certificat
de calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

Kilogram 2.00 Calcii Chloridum. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

33 Camera de masurare a presiunii invazive
la hemodinamica pentru angiografie
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33.1 33140000-3 Camera de masurare a presiunii invazive la
hemodinamica pentru angiografie

Bucată 5.00 Camera de masurare a presiunii invazive
la hemodinamica pentru angiografie.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

34 Canula pentru cateterizarea venei
periferice G14, 2,20 mm-diametr intern,
2,70-diametr extern, L=80 mm
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34.1 33140000-3 Canula pentru cateterizarea venei periferice
G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr
extern, L=80 mm

Bucată 300.00 Canula pentru cateterizarea venei
periferice G14, 2,20 mm-diametr intern,
2,70-diametr extern, L=80 mm. Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

35 Canule pentru clistere mari
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35.1 33140000-3 Canule pentru clistere mari Bucată 700.00 Canule pentru clistere mari. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

36 Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare
36.1 33140000-3 Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare Bucată 10.00 Casolete 12 l. Ambalate și etichetate

conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

37 Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare
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37.1 33140000-3 Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare Bucată 30.00 Casolete 18 l. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

38 Cateter "Stent" standard, dublu J
”Pigtail” CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop,
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38.1 33140000-3 Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail”
CH/FR6 28-30 cm,

Bucată 450.00 Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail”
CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care
cuprinde un stent și împingător guidewire,
din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel
inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard,
celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035",
0.038 ", gradatie la 5 cm U. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

39 Cateter "Stent" standard, dublu J
”Pigtail” CH/FR6 28-30 long life (6 luni),
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39.1 33140000-3 Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail”
CH/FR6 28-30 long life (6 luni),

Bucată 20.00 Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail”
CH/FR6 28-30 long life (6 luni),
Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent
și împingător guidewire, din poliuretan
alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit
PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil ,
0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm
U Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

40 Cateter cu electrod p/u cardiostimulare
electrica intracardiac, transvenos cu
balon, compatibil monitoarelor existente
Nichon Cohen
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40.1 33140000-3 Cateter cu electrod p/u cardiostimulare
electrica intracardiac, transvenos cu balon,
compatibil monitoarelor existente Nichon
Cohen

Bucată 2.00 Cateter cu electrod p/u cardiostimulare
electrica intracardiac, transvenos cu balon
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

41 Cateter Kumpe access Fr-5
41.1 33140000-3 Cateter Kumpe access Fr-5 Bucată 10.00 Cateter Kumpe access Fr-5. Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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42 Cateter pentru cateterizarea venei
subclavie bilumenal, 14-18G (dializa)

42.1 33140000-3 Cateter pentru cateterizarea venei subclavie
bilumenal, 14-18G (dializa),

Bucată 50.00 Cateter pentru cateterizarea venei
subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din
poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1),
PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-
pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu
conductor metalic tip J rezistent la
indoiere si fixator de securitate, ac cu
valva 14-18G, ceea ce va preveni
contactul cu sîngele și tromboembolia),
lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu
pentru ECG control al poziîiei cateterului
în vasul magistral (compatibil cu
adaptorul existent în secție), cu marcaj al
lungimii cateterului, dimensiunile
cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril,
non-pirogen, ac, conductor metalic, la
flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit
sa fie din material nitinol).Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

43 Cateter Petter G24
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43.1 33140000-3 Cateter Petter G24 Bucată 30.00 Cateter Petter G24. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

44 Cateter Petter G26
44.1 33140000-3 Cateter Petter G26 Bucată 30.00 Cateter Petter G26. Ambalate și etichetate

conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

45 Cateter Petter G28
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45.1 33140000-3 Cateter Petter G28 Bucată 30.00 Cateter Petter G28. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

46 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR12, alb, cateter cu control vid
variabil. .



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 35/209

46.1 33140000-3 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR12, alb, cateter cu control vid
variabil.

Bucată 1500.00 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR12, alb, cateter cu control vid
variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor
traheobronsice si mucuslui din tractul
respirator, cu capat atraumatic,
termoplastic, cu o supapă de control
Fiinghertip "coadă de rândunică" conector
Luer Hub, cu camera vizuala transparenta
. Dimensiune CH/FR12 (interior d-2,8
mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min =
50 cm). Sterile, . Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

47 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR20, galben, cateter cu control vid
variabil.
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47.1 33140000-3 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR20, galben, cateter cu control vid
variabil.

Bucată 2100.00 Cateter p-u aspiratie traheobronhiala
CH/FR20, galben, cateter cu control vid
variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor
traheobronsice si mucuslui din tractul
respirator, cu capat atraumatic,
termoplastic,cu o supapă de control
Fiinghertip "coadă de rândunică" conector
Luer Hub, cu camera vizuala transparenta
. Dimensiune CH/FR20 (interior d-5,1
mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min =
60 cm). Sterile,. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

48 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 3Fr/80
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48.1 33140000-3 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 3Fr/80

Bucată 20.00 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 3Fr/80. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

49 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 4Fr/80
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49.1 33140000-3 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 4Fr/80

Bucată 30.00 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 4Fr/80. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

50 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 5Fr/80



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 39/209

50.1 33140000-3 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 5Fr/80

Bucată 30.00 Cateter p-u tromboembolectomie tip
FOGARTY 5Fr/80. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

51 Cateter Ureteral Angled Tip FR-5
51.1 33140000-3 Cateter Ureteral Angled Tip FR-5 Bucată 40.00 Cateter Ureteral Angled Tip FR-5.

Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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52 Cateter Ureteral Open-End FR-5
52.1 33140000-3 Cateter Ureteral Open-End FR-5 Bucată 50.00 Cateter Ureteral Open-End FR-5.

Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

53 Cathejell (steril) flacon 10ml
53.1 33140000-3 Cathejell (steril) flacon 10ml Bucată 500.00 Cathejell (steril) flacon 10ml. Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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54 Cearsaf getabil pentru investigatii latime
min =80 cm (rulou)

54.1 33140000-3 Cearsaf getabil pentru investigatii latime
min =80 cm (rulou)

Metru 2000.00 Cearsaf getabil pentru investigatii latime
min =80 cm (rulou)Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

55 Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200
m/70 cm, material netesut, getabil
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55.1 33140000-3 Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70
cm, material netesut, getabil

Bucată 15.00 Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200
m/70 cm, material netesut, getabil
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

56 Cistostomă troacară (14CH) set
56.1 33140000-3 Cistostomă troacară (14CH) set Bucată 60.00 Cistostomă troacară (14CH) set. Ambalate

și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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57 Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm,
pentru aparatul de sutura IO-60

57.1 33140000-3 Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm,
pentru aparatul de sutura IO-60

Bucată 4000.00 Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

58 Clema hemostatica titan, 8 mm, standard
Shtorz
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58.1 33140000-3 Clema hemostatica titan, 8 mm, standard
Shtorz

Bucată 3000.00 Clema hemostatica titan, 8 mm, standard
Shtorz. Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

59 Collargol, farmacopeica,
59.1 33140000-3 Collargol, farmacopeica, Kilogram 0.10 Collargol farmacopeica. Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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60 Combinatii (suplimente alimentare)
emulsie p/u nutritie enterala

60.1 33140000-3 Combinatii (suplimente alimentare) emulsie
p/u nutritie enterala

Bucată 1500.00 Combinatii (suplimente alimentare)
emulsie p/u nutritie enterala (proteine 6.5-
7.5 g/ml, grasimi 4.0-6.0 g/ml,
carbohidrati 12.0-15.0 g/ml), fl. x 500ml
(tip Nutricomp Intensiv 500). Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

61 Combinatii (suplimente alimentare)
emulsie p/u nutritie enterala cu fibre
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61.1 33140000-3 Combinatii (suplimente alimentare) emulsie
p/u nutritie enterala cu fibre

Bucată 1000.00 Combinatii (suplimente alimentare)
emulsie p/u nutritie enterala cu fibre (p/u
diabetici), fl. x 500ml, (tip Nutricomp D
Liquid 1.0 kcal/ml, Raportul - proteine :
lipide : glucide (kcal %) : fibre :
16:32:48:4). Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

62 Conectoare unic folosință pentru
măsurarea CO2, compatibile cu
monitorul Nichon Kochen
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62.1 33140000-3 Conectoare unic folosință pentru măsurarea
CO2, compatibile cu monitorul Nichon
Kochen

Bucată 1500.00 Conectoare unic folosință pentru
măsurarea CO2. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

63 Conector respirator gofrat, adaptor între
tubul endotraheal și circuitul de
respirație mecanică,15 mm (plug dad) x
22 mm (plug mum)
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63.1 33140000-3 Conector respirator gofrat, adaptor între
tubul endotraheal și circuitul de respirație
mecanică,15 mm (plug dad) x 22 mm (plug
mum)

Bucată 1000.00 Conector respirator gofrat, adaptor 15 mm
(plug dad) x 22 mm (plug mum).
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

64 Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm,
inox
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64.1 33140000-3 Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm,
inox

Bucată 50.00 Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm,
inox. Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

65 Cuva reniforma masa plastica
65.1 33140000-3 Cuva reniforma masa plastica Bucată 130.00 Cuva reniforma masa plastica. Ambalate

și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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66 Cuva reniforma metalica, inox
66.1 33140000-3 Cuva reniforma metalica, inox Bucată 100.00 Cuva reniforma metalica. Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

67 Dilatator al meatului uretral pentru
adulți, (7,25 - 34 CH)
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67.1 33140000-3 Dilatator al meatului uretral pentru adulți,
(7,25 - 34 CH)

Bucată 5.00 Dilatator al meatului uretral pentru adulți.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

68 Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR)
68.1 33140000-3 Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR) Bucată 12.00 Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR).

Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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69 Dop universal (tip male-female) pentru
sisteme infuzii,catetere, steril

69.1 33140000-3 Dop universal (tip male-female) pentru
sisteme infuzii,catetere, steril

Bucată 3000.00 Dop universal (tip male-female) pentru
sisteme infuzii,catetere, steril. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

70 DRENAJE PLEURALE TORACICE
CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm,
rosu
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70.1 33140000-3 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu

Bucată 300.00 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr18 . Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

71 DRENAJE PLEURALE TORACICE
CU STILET Fr20 , d=6,6 mm, d=350
mm, galben
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71.1 33140000-3 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm,
galben

Bucată 200.00 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr20 . Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

72 DRENAJE PLEURALE TORACICE
CU STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm,
albastru



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 55/209

72.1 33140000-3 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm,
albastru

Bucată 20.00 DRENAJE PLEURALE TORACICE CU
STILET Fr22. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

73 Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m,
3, steril
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73.1 33140000-3 Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3,
steril

Bucată 100.00 Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m,
3, steril. Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

74 Electrod-pulsoximetru de o singură
utilizare,
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74.1 33140000-3 Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare Bucată 2500.00 Electrod-pulsoximetru de o singură
utilizare compatibil cu monitoarele din
Terapie Intensiva. mbalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

75 Film radiologic DVB Plus CE 35x43
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75.1 33140000-3 Film pentru Tomografia computerizata, Dry
Wiev, compatibil cu imprimanta Care
stream Dry View 5950, Laser Imager.

Bucată 2000.00 Film pentru Tomografia computerizata,
Dry Wiev, compatibil cu imprimanta Care
stream Dry View 5950, Laser Imager.
Termen de valabilitate restant 1,5 ani.
mbalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

76 Film Radiologic DI-HL 35x35
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76.1 33140000-3 Compatibil pentru Imprimanta radiologica
Fuji Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix
4000,

Bucată 500.00 Compatibil pentru Imprimanta radiologica
Fuji Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix
4000, Termen de valabilitate restant 1,5
ani. mbalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

77 Film radiologic DI-HL 8x10 inc (20x25
cm)



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 60/209

77.1 33140000-3 Compatibil pentru Imprimanta radiologica
Fuji Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix
4000,

Bucată 1000.00 Compatibil pentru Imprimanta radiologica
Fuji Film Dry Pix Plus/ Fuji Film Dry Pix
4000, Termen de valabilitate restant 1,5
ani, mbalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

78 Filtre căpăcele pentru traheostome
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78.1 33140000-3 Filtre căpăcele pentru traheostome Bucată 1000.00 Filtre căpăcele pentru
traheostome.ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

79 Filtru bactericid-viral non-conductiv de
configuratie patrata getabil
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79.1 33140000-3 Filtru bactericid-viral non-conductiv de
configuratie patrata getabil

Bucată 2500.00 Filtru bactericid-viral non-conductiv de
configuratie patrata getabil Filtru
bactericid-viral non-conductiv de
configuratie patrata getabil, cu necesitatea
scimbului peste 48 ore pentru circuitul de
respirație mecanică. ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

80 Filtru bactericid-viral steril getabil
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80.1 33140000-3 Filtru bactericid-viral steril getabil Bucată 4500.00 Filtru bactericid-viral steril getabil Filtru
bactericid-viral steril getabil, pentru
aparate respiratie mecanica cu
configuratie rotunda, plasare ETT si Y-
piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de
presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa,
expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de
umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum
compresibil < 45 ml, eficienta
bacterial/viral min 99,999%, cu CO2
conector, conctiune 22mm f/15mm m -
22mm m/ 15mm f . ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

81 Filtru de aer compresat compatibil cu
inhalatorul portativ Nebulfaem F2000,
set AC045
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81.1 33140000-3 Filtru de aer compresat compatibil cu
inhalatorul portativ Nebulfaem F2000, set
AC045

Bucată 1.00 Filtru de aer compresat compatibil cu
inhalatorul portativ Nebulfaem F2000, set
AC045. ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

82 Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm
Amplatz Stiff
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82.1 33140000-3 Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm
Amplatz Stiff

Bucată 100.00 Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm
Amplatz Stiff. ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

83 Fixator pentru tub endotraheal de
intubație
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83.1 33140000-3 Fixator pentru tub endotraheal de intubație Bucată 700.00 Fixator pentru tub endotraheal de intubație
Fixator pentru tub endotraheal de
intubație. Cu nivel înalt de siguranță
pentru pacient,cu posibilitatea de a nu
permite deplasarea tubului, cu suprafața
flexibilă și adezivă pentru a atașa de
pacient, cu posiblitatea de a deplasa tubul
fără a scimba fixatorul. ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

84 Formalin, 36,5-37,5 % formaldehida
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84.1 33140000-3 Formalin, 36,5-37,5 % formaldehida Litru 50.00 Formalin 36,5-37,5 % formaldehida.
ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

85 Ghid-introductor pentru tub endotraheal
85.1 33140000-3 Ghid-introductor pentru tub endotraheal Bucată 60.00 Ghid-introductor pentru tub endotraheal.

ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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86 Huse pentru cusete 192x62x10 cm cu
elastic, material laminat netesut SPP,
impermeabil la lichide si microorganisme
din exterior. Densitatea 120-140 g./m.p.

86.1 33140000-3 Huse pentru cusete 192x62x10 cm cu
elastic, material laminat netesut SPP,
impermeabil la lichide si microorganisme
din exterior. Densitatea 120-140 g./m.p.

Bucată 360.00 Huse pentru cusete 192x62x10 cm cu
elastic, material laminat netesut SPP,
impermeabil la lichide si
microorganismedin exterior. Densitatea
120-140 g./m.p. ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

87 Huse pentru saltele 200x80x10 cm cu
elastic, material laminat netesut SPP,
impermeabil la lichide si
microorganismedin exterior. Densitatea
115-120 g/m.p.
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87.1 33140000-3 Huse pentru saltele 200x80x10 cm cu
elastic, material laminat netesut SPP,
impermeabil la lichide si
microorganismedin exterior. Densitatea
115-120 g/m.p.

Bucată 650.00 Huse pentru saltele 200x80x10 cm cu
elastic, material laminat netesut SPP,
impermeabil la lichide si
microorganismedin exterior. Densitatea
115-120 g/m.p. ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

88 Impingator orientabil 7FR
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88.1 33140000-3 Impingator orientabil 7FR Bucată 100.00 Impingator orientabil 7FR. ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

89 Kalii iodidum, farmacopeica,
89.1 33140000-3 Kalii iodidum, farmacopeica, Kilogram 2.00 Kalii iodidum farmacopeica. ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

90 Lame bisturiu 10 G
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90.1 33140000-3 Lame bisturiu 10 G Bucată 2000.00 Lame bisturiu 10 G. ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

91 Lame bisturiu 21 G
91.1 33140000-3 Lame bisturiu 21 G Bucată 5000.00 Lame bisturiu 21 G. ambalate și etichetate

conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

92 Lame bisturiu 23 G



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 72/209

92.1 33140000-3 Lame bisturiu 23 G Bucată 12000.00 Lame bisturiu 23 G. ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

93 Magnesii sulfas, farmacopeica, certificat
de calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%
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93.1 33140000-3 Magnesii sulfas, farmacopeica, certificat de
calitate LCCM al AMDM, termen de
valabilitate restant min 70%

Kilogram 2.00 Magnesii sulfas ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

94 Manjete presionale cu sensor pentru
adult pu monitoare multifuncționale,
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94.1 33140000-3 Manjete presionale cu sensor pentru adult
pu monitoare multifuncționale,

Bucată 700.00 Manjete presionale cu sensor pentru adult
pu monitoare multifuncționale cu adaptor
pentru conexiunea cu monitoarele din
Terapie intensiva si anesteziologie
(mostra) ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

95 Manometru cu balon presional pentru
măsurarea presiunii în manjete tubului
endotraheal
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95.1 33140000-3 Manometru cu balon presional pentru
măsurarea presiunii în manjete tubului
endotraheal

Bucată 5.00 Manometru cu balon presional pentru
măsurarea presiunii în manjete tubului
endotraheal cu marcaj de securitate
(roșu/verde) și posibilitate de control a
presiunei în manjetă. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

96 Masca Laringiana nr.4 (nr. 5)
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96.1 33140000-3 Masca Laringiana nr.4 (nr. 5) Bucată 120.00 Masca Laringiana nr.4 (nr. 5) pentru
pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12
mm, Vmin=25-30 ml.Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

97 Masca pentru inhalator (adulti)
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97.1 33140000-3 Masca pentru inhalator (adulti) Bucată 50.00 Masca pentru inhalator (adulti) Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

98 Masca pentru respirație artificială non-
invazivă cu fixatoare adult, reutilizabila
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98.1 33140000-3 Masca pentru respirație artificială non-
invazivă cu fixatoare adult, reutilizabila

Bucată 100.00 Masca pentru respirație artificială non-
invazivă cu fixatoare adult,
reutilizabila.Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

99 Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv
de fixare și convector (adult, lungimea
tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila,
material vinil medical, transparenta
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99.1 33140000-3 Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de
fixare și convector (adult, lungimea tubului
de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil
medical, transparenta

Bucată 3500.00 Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv
de fixare și convector (adult, lungimea
tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila
material vinil medical, transparenta.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

100 Mască pentru respirație artificială de
unica folosință, cu posibilitatea de
conectare la aparat de respirație
mecanică pentru adulți



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 80/209

100.1 33140000-3 Mască pentru respirație artificială de unica
folosință, cu posibilitatea de conectare la
aparat de respirație mecanică pentru adulți

Bucată 355.00 Măscă pentru respirație artificială de unica
folosință cu posibilitatea de conectare la
aparat de respirație mecanică pentru
adulți. Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

101 Mască pentru respirație artificială
neinvazivă cu posibilitatea de conectare
la aparat de respirație mecanică pentru
adulți, reutilizabila
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101.1 33140000-3 Mască pentru respirație artificială
neinvazivă cu posibilitatea de conectare la
aparat de respirație mecanică pentru adulți,
reutilizabila

Bucată 50.00 Mască pentru respirație artificială
neinvazivă cu posibilitatea de conectare la
aparat de respirație mecanică pentru
adulți, reutilizabila.Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

102 Metamizoli natrium, farmacopeica,
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102.1 33140000-3 Metamizoli natrium, farmacopeica, Kilogram 3.00 Metamizoli natrium farmacopeica,
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

103 Miner pentru lame bisturiu
103.1 33140000-3 Miner pentru lame bisturiu Bucată 50.00 Miner pentru lame bisturiu. Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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104 Mușama medicală in rulou, densit max -
650 g / m²,

104.1 33140000-3 Mușama medicală in rulou, densit max -
650 g / m²,

Gram 700.00 Mușama medicală in rulou, densit max -
650 g / m², Rezistența la rupere - 3,8-6,0
kN /m elastice, non-lipicioase,
impermeabile, rezistente la dezinfectarea
repetată a unei soluții de 1% cloramină, la
sterilizarea la abur cu curățare pre-
sterilizare, netedă fără cute. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

105 Natrii bromidum, farmacopeica,
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105.1 33140000-3 Natrii bromidum, farmacopeica, Kilogram 2.00 Natrii bromidum. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

106 Natrii Chloridum, farmacopeica,
106.1 33140000-3 Natrii Chloridum, farmacopeica, Kilogram 30.00 Natrii Chloridum. Ambalate și etichetate

conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

107 Natrii hydrocarbonatis, farmacopeica
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107.1 33140000-3 Natrii hydrocarbonatis, Kilogram 2.00 Natrii hydrocarbonatis. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

108 Ochelari de protectie
108.1 33140000-3 Ochelari de protectie Bucată 60.00 Ochelari de protectie Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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109 Paletă pentru defibrilare (2)single
folosință,

109.1 33140000-3 Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Bucată 300.00 Paletă pentru defibrilare (2)single
folosință Este întregul adeziv de suprafață
și conductoare simultan.,pad-ul cu o
grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si
nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică
de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu
mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x
lungime) cm² ,dreptungulară cu o
suprafață gel și adezivă nu mai putin ca
190 cm².zona de contact nu mai putin ca
de 96 cm², fara PVC și fara latex.
dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

110 Pansamente absorbante, sterile,
oftalmice, 3 straturi
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110.1 33140000-3 Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3
straturi

Bucată 25200.00 Pansamente absorbante, sterile, oftalmice,
3 straturi.Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

111 Pensă pentru extragerea calculilor
pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm,
Nitinol
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111.1 33140000-3 Pensă pentru extragerea calculilor pentru
nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol

Bucată 2.00 Pensă pentru extragerea calculilor pentru
nefroscop 10CH/FR, 38cm, Nitinol.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

112 Perhydrolum 35%
112.1 33140000-3 Perhydrolum 35% Kilogram 2000.00 Perhydrolum 35% Ambalate și etichetate

conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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113 Perie-burete pentru spalarea mainilor сu
antiseptic

113.1 33140000-3 Perie-burete pentru spalarea mainilor сu
antiseptic

Bucată 1700.00 Perie-burete pentru spalarea mainilor сu
antiseptic. Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

114 Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm,
getabil, ambalat separat
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114.1 33140000-3 Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm,
getabil, ambalat separat

Bucată 4000.00 Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm,
getabil, ambalat separat. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

115 Piesa Y cu orificiu pentru capnograf,
pentru circuit de respirație mecanică
adult
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115.1 33140000-3 Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru
circuit de respirație mecanică adult

Bucată 400.00 Piesa Y cu orificiu pentru capnograf tru
circuit de respirație mecanică adult
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

116 Piesa Y-conector rotativ cu capac de
aspirație siliconat, pentru bronhoscop
adult utilizată pentru conectarea la
circuitul respirației mecanice și tub de
intubare
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116.1 33140000-3 Piesa Y-conector rotativ cu capac de
aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult
utilizată pentru conectarea la circuitul
respirației mecanice și tub de intubare

Bucată 400.00 Piesa Y-conector rotativ cu capac de
aspirație siliconat pentru bronhoscop adult
utilizată pentru conectarea la circuitul
respirației mecanice și tub de intubare.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

117 Pipe orofaringiene tip Guedel si
Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm
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117.1 33140000-3 Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi
masuri 4-100 mm, 5 -110 mm

Bucată 2000.00 Pipe orofaringiene tip Guedel si
Robertazzi masuri 4-100 mm, 5 -110 mm .
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

118 Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de
polipropilen pentru
hernioplastii,monofilament Ø 0,15 mm,
porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm
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118.1 33140000-3 Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de
polipropilen pentru
hernioplastii,monofilament Ø 0,15 mm,
porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

Bucată 200.00 Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de
polipropilen pentru hernioplastii
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate
1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm. Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

119 Plasa (proteza sintetica)20x10cm de
polipropilen pentru hernioplastii,
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate
1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm
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119.1 33140000-3 Plasa (proteza sintetica)20x10cm de
polipropilen pentru hernioplastii,
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate
1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

Bucată 150.00 Plasa (proteza sintetica)20x10cm de
polipropilen pentru hernioplastii
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate
1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm. Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

120 Plasa (proteza sintetica)30x15cm de
polipropilen pentru hernioplastii,
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate
1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm
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120.1 33140000-3 Plasa (proteza sintetica)30x15cm de
polipropilen pentru hernioplastii,
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate
1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

Bucată 70.00 Plasa (proteza sintetica)30x15cm de
polipropilen pentru
hernioplastiimonofilament Ø 0,15 mm,
porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

121 Plosca din inox, masuri minime
355х290х50 mm
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121.1 33140000-3 Plosca din inox, masuri minime
355х290х50 mm

Bucată 50.00 Plosca din inox masuri minime
355х290х50 mm Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

122 Plosca masa plastica, masuri minime 470
х 295 х 105 mm, cu capac



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 98/209

122.1 33140000-3 Plosca masa plastica, masuri minime 470 х
295 х 105 mm, cu capac

Bucată 100.00 Plosca masa plastica masuri minime 470 х
295 х 105 mm, cu capac Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

123 Port-ac 16 cm,
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123.1 33140000-3 Port-ac 16 cm, Bucată 50.00 Port-ac 16 cm port-ac drept; suprafețele de
lucru au crestături transversale;
dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; -
lungimea instrumentului - 160 mm;
curățare rapidă; ușor și comod de utilizat;
oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul
este autoclavabil, sau analogicul acestuia
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

124 Procainum, farmacopeica,
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124.1 33140000-3 Procainum, farmacopeica, Kilogram 2.00 Procainum Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

125 Punga pentru gheata
125.1 33140000-3 Punga pentru gheata Bucată 45.00 Punga pentru gheata Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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126 Pungi tehnologice pentru decongelarea
plasmei,

126.1 33140000-3 Pungi tehnologice pentru decongelarea
plasmei,

Bucată 1000.00 Pungi tehnologice pentru decongelarea
plasmei Standard, cutie de 1000 (4 cutii de
250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de
unică folosință protejează plasma
congelată împotriva contaminanților și
izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34
cm x 17 cm, compatibil cu aparatul
Chamber Cover - CT4. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

127 Rampa pentru infuzie multipla in vasele
centrale cu 3 porturi/25 cm (steril)
(poliuretan),
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127.1 33140000-3 Rampa pentru infuzie multipla in vasele
centrale cu 3 porturi/25 cm (steril)
(poliuretan),

Bucată 2500.00 Rampa pentru infuzie multipla in vasele
centrale cu 3 porturi/25 cm (steril)
(poliuretan) Ramificator-robinet 3
directional (cu codare de culori) -
conectoare din poliuretran la sistemele de
infuzie si catetere in vasele centrale de
singura utilizare.Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

128 Rampă de robinete cu 5 canale pentru
infuzii multiple,
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128.1 33140000-3 Rampă de robinete cu 5 canale pentru
infuzii multiple,

Bucată 200.00 Rampă de robinete cu 5 canale pentru
infuzii multiple. Cu mecanizm de
închidere/deschidere (comutator)
„Floswitch” a fluxului pentru fiecare
robinet în parte, codate prin culori,
stickere color pentru falcoanele de infuzie.
Prelungitor integrat cu lungimea 150-180
cm. Materiale: policarbonat, polietilen,
polipropilen-corpul,polivinilhlorid. Non
latex. Metoda de sterilizare etilen oxid.
Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm.
Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. .
Termen de valabilitate: min. 5 ani.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

129 Rapidflaem 4 kit pentru inhalator
Nebulfaem F2000 reutilizabil AC017
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129.1 33140000-3 Rapidflaem 4 kit pentru inhalator
Nebulfaem F2000 reutilizabil AC017

Bucată 1.00 Rapidflaem 4 kit pentru inhalator
Nebulfaem F2000 reutilizabil AC017.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

130 Rigle pentru masurarea PVC
130.1 33140000-3 Rigle pentru masurarea PVC Bucată 10.00 Rigle pentru masurarea PVC. Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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131 Saci getabili, material laminat netesut SP,
densitatea 60 g/m.p. (impermeabil pentru
lichide si microorganismele din exterior),
dimensiunea 105/70 cu siret

131.1 33140000-3 Saci getabili, material laminat netesut SP,
densitatea 60 g/m.p. (impermeabil pentru
lichide si microorganismele din exterior),
dimensiunea 105/70 cu siret

Bucată 150.00 Saci getabili, material laminat netesut SP,
densitatea 60 g/m.p. (impermeabil pentru
lichide si microorganismele din exterior),
dimensiunea 105/70 cu siret Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

132 Saci getabili, material netesut SP
densitate 110/115 g/m.p. Dimensiunea
140/105 cm, cu siret, getabil
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132.1 33140000-3 Saci getabili, material netesut SP densitate
110/115 g/m.p. Dimensiunea 140/105 cm,
cu siret, getabil

Bucată 300.00 Saci getabili, material netesut SP densitate
110/115 g/m.p. Dimensiunea 140/105 cm,
cu siret, getabil.Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

133 Saci presionali pentru cateterizarea
arteriei, )
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133.1 33140000-3 Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, Bucată 265.00 Saci presionali pentru cateterizarea arteriei
saci cu fixator pentru soluție și
manometru, manjetă presională cu
posibilitatea de conectare la cateterul
arterial (sistem Flush bag)Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

134 Saltele antidecubit,
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134.1 33140000-3 Saltele antidecubit, Bucată 40.00 Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x
90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor
compact si silentios, grosimea min 20 cm,
elemente gonflabile celulare, cu
posibilitatea ciclului de umflare local,
prezenta functiei fluxului de aer, din
materiale hipoalergenice inofensive, ușor
de spălat și de dezinfectat, durabile.
Termen minim de garantie 1 an. Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

135 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L
diametrul taliei ~ 100-150cm
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135.1 33140000-3 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L
diametrul taliei ~ 100-150cm

Bucată 5000.00 Scutece pentru maturi L Mărimea: L
diametrul taliei ~ 100-150cmAmbalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

136 Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon
5-10 ml
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136.1 33140000-3 Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-
10 ml

Mililitru 1500.00 Ser monoclonal anti A (toliclon).
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

137 Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon
5-10 ml
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137.1 33140000-3 Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon
5-10 ml

Mililitru 300.00 Ser monoclonal anti AB
(toliclon).Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

138 Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon
5-10 ml
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138.1 33140000-3 Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-
10 ml

Mililitru 1500.00 Ser monoclonal anti B (toliclon).Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

139 Seringa pentru injectomat Medrad
Arterion MARK 7, Volum 150 ml
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139.1 33140000-3 Seringa pentru injectomat Medrad Arterion
MARK 7, Volum 150 ml

Bucată 50.00 Seringa pentru injectomat Medrad
Arterion MARK 7. Volum 150 ml
.Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

140 Set (inclusiv sac presional) cateterizarea
arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc),
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140.1 33140000-3 Set (inclusiv sac presional) cateterizarea
arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc),

Bucată 100.00 Set (inclusiv sac presional) cateterizarea
arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc) set
( inclusiv ac pentru puncție, cateter
radiopac, PVC-free,conductor metalic și
sac presional) cateterizarea arteriei
brahialis 20G (compatibil cu sistema
Combitrans).Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

141 Set aspiratie tip Yancaur, cu tub si
mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250
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141.1 33140000-3 Set aspiratie tip Yancaur, cu tub si mansa,
lung tub =-210 cm, REF 90250

Bucată 200.00 Set aspiratie tip Yancaur, cu tub si mansa,
lung tub =-210 cm, REF 90250 Set
aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu
tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF
90250, vacuum control.Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

142 Set cateterizare arterei femurale 18
Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu
sisteme Combitrans



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 116/209

142.1 33140000-3 Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-
1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme
Combitrans

Bucată 100.00 Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-
1/4 ( lungimea 8) compatibil u sisteme
Combitrans.Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

143 Set cateterizarea arteriei radiale cu
conductor,sac arterial pressional adult
d=4F, rentgenocontrast,PVC free,
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143.1 33140000-3 Set cateterizarea arteriei radiale cu
conductor,sac arterial pressional adult d=4F,
rentgenocontrast,PVC free,

Bucată 40.00 Set cateterizarea arteriei radiale cu
conductor,sac arterial pressional adult
d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3-
1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid
metalic).Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

144 Set circuit respiratie (p-u aparat de
respiratie artificiala)
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144.1 33140000-3 Set circuit respiratie (p-u aparat de
respiratie artificiala)

Bucată 4000.00 Set circuit respiratie (p-u aparat de
respiratie artificiala) (sifon inspiratie,
sifon expiratie, cu port CO2, Y-
configuratie cu 8 conectori, masca, tub
neted alezaj L min=1,80m, cu conectoare,
masca, sac).Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

145 Set Colba dubla a cate 200 ml cu
magistrala tip Y si tub de umplere rapid,
Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu
infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-
MARK)
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145.1 33140000-3 Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala
tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub
= 150 cm, compatibil cu infuzomatul
Medrad (tip CT-200/200-MARK)

Bucată 150.00 Set Colba dubla a cate 200 ml cu
magistrala tip Y si tub de umplere rapid,
compatibil cu infuzomatul Medrad (tip
CT-200/200-MARK).Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

146 Set combitrans pentru monitorizare
invazivă a presiunii arteriale și presiunii
venoase centrale,
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146.1 33140000-3 Set combitrans pentru monitorizare
invazivă a presiunii arteriale și presiunii
venoase centrale,

Bucată 200.00 Set combitrans pentru monitorizare
invazivă a presiunii arteriale și presiunii
venoase centrale, Transductor de o singură
folosință pentru măsurarea PVC, PA
invazivă cu linii 120 -150 cm și robinete(
pentru PA -roșu, pentreu PVC-albastru)
compatibil cu monitor Nichon
Cochen.Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

147 Set de administrare solutie pentru
pompa de perfuzie Terumo.
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147.1 33140000-3 Set de administrare solutie pentru pompa de
perfuzie Terumo.

Bucată 6500.00 Set de administrare solutie pentru pompa
de perfuzie Terumo. Set de administrare
solutie pentru pompa de perfuzie,
Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C,
200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru
reglarea circulatiei solutiilor, compatibil
cu Terufusion infuzion pump (Terumo),
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

148 Set de punctie pentru drenarea
suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43
cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm
silicon)
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148.1 33140000-3 Set de punctie pentru drenarea
suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 cm,
L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm
silicon)

Bucată 20.00 Set de punctie pentru drenarea
suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 cm,
L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm
silicon) Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

149 Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR)
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149.1 33140000-3 Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR) Bucată 5.00 Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR)
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

150 Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH), (S-
curve, lungimea=37cm)

150.1 33140000-3 Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH), (S-
curve, lungimea=37cm)

Bucată 5.00 Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH)
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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151 Set drenare activa 500 ml, getabil,
151.1 33140000-3 Set drenare activa 500 ml, Bucată 150.00 Set drenare activa 500 ml, getabil,

material transparent, min 3 tuburi pentru
drenaj d=5,5-11 mm, l=500-700 mm, cu
supapa de reținere si clama, min 5 orificii
la capatul distal, dop cu o supapă de aer.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

152 Set pentru cateterizarea venei jugulare
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152.1 33140000-3 Set pentru cateterizarea venei jugulare Bucată 100.00 Set pentru cateterizarea venei jugulare, din
poliuretan, radioopac, cu lungimea
cateterului 20 cm., cu conductor metalic
tip J rezistent la indoiere si fixator de
securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea
acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG
control al poziîiei cateterului în vasul
magistral, cu marcaj al lungimii
cateterului. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

153 Set pentru cateterizarea venei subclave,
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153.1 33140000-3 Set pentru cateterizarea venei subclave. Bucată 150.00 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din
poliuretan, rentghencontrast cu lungimea
cateterului 20 cm., cu conductor metalic
tip J rezistent la indoiere si fixator de
securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea
acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al
lungimii cateterului. (prezentare mostra)
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

154 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal,
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154.1 33140000-3 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal,

Bucată 100.00 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal din
poliuretan, rentghencontrast cu lungimea
cateterului 20 cm., cu conductor metalic
tip J rezistent la indoiere si fixator de
securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea
acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al
lungimii cateterului. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

155 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal
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155.1 33140000-3 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal

Bucată 400.00 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal din
poliuretan, rentghencontrast cu lungimea
cateterului 30 cm., cu conductor metalic
tip J rezistent la indoiere si fixator de
securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea
acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG
control al poziîiei cateterului în vasul
magistral, cu marcaj al lungimii
cateterului. (prezentare mostra) Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

156 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal
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156.1 33140000-3 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal

Bucată 400.00 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal
din poliuretan, rentghencontrast cu
lungimea cateterului 30 cm., cu conductor
metalic tip J rezistent la indoiere si fixator
de securitate, ac cu valva 16-18G,
lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu
pentru ECG control al poziîiei cateterului
în vasul magistral, cu marcaj al lungimii
cateterului. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

157 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal,
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157.1 33140000-3 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal,

Bucată 100.00 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal,
din poliuretan (densitatea nu mai puțin de
1) rentghencontrast cu lungimea
cateterului 30 cm., cu conductor metalic
tip J rezistent la indoiere si fixator de
securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G,
ceea ce va preveni contactul cu sîngele și
tromboembolia) lungimea acului 7-9cm.
Seringa, cablu pentru ECG control
(compatibil cu adaptorul existent în
secție)al poziîiei cateterului în vasul
magistral, cu marcaj al lungimii
cateterului. Conductorul la flexie să nu
formeze unghuri.(e de dorit sa fie din
material nitinol) Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

158 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal
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158.1 33140000-3 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal

Bucată 250.00 Set pentru cateterizarea venei subclave,
l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din
poliuretan, rentghencontrast cu lungimea
cateterului 30 cm., cu conductor metalic
tip J rezistent la indoiere si fixator de
securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea
acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG
control al poziîiei cateterului în vasul
magistral, cu marcaj al lungimii
cateterului. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

159 Set pentru insulfarea oxigenului in nas
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159.1 33140000-3 Set pentru insulfarea oxigenului in nas Bucată 7000.00 Set pentru insulfarea oxigenului in nas
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

160 Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)
160.1 33140000-3 Set pentru Nefrostomie (12-14 FR) Bucată 40.00 Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)

Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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161 Set PICCO2 (termodiluție
arterială)cateterizarea arteriei femorale
(d= 5F,lungimea 20 cm)

161.1 33140000-3 Set PICCO2 (termodiluție
arterială)cateterizarea arteriei femorale (d=
5F,lungimea 20 cm)

Bucată 20.00 Set PICCO2 (termodiluție
arterială)cateterizarea arteriei femorale
(d= 5F,lungimea 20 cm) cu senzori
(transductor), dilatator, conductor și
manjetă presională arterială, (compatibil
cu produsele Pulson Germania), diametrul
extern al cateterului 5F cu lungimea 20
cm, diametrul intern 0,71 mm, lungimea
conductorului 60 cm cu diametrul 0,53
mm,canule cu diametrul 18G și lungimea
80 mm și diametrul 20 G cu lungimea 55
mm, dilatatorul vascular cu d=1,7 mm și
lungimea 13 cm, transductor presional
PICCO cu integrare standartă de de
dispozitiv colorat (cu rata
fluxului:3ml/oră) cu robinet integrat
,cameră de perfuzie, tuburi și clemă, linie
arterială de presiune (markaj roșu) cu
robinet 3 canale;sensor de temperatură
PV4046 pentru temperatura camerei și
soluții reci, cu sensor integrat pentru
detectarea injectării și duratei ei.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

162 Sistem de aspirare cu circuit închis
pentru adulţi - 24 ore, racord în T”
(traheostomie
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162.1 33140000-3 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru
adulţi - 24 ore, racord în T” (traheostomie

Bucată 300.00 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru
adulţi - 24 ore, racord în T” (traheostomie)
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru
adulţi - 24 ore, cu adaptor “piesa în T”
(traheostomie) , cu port de irigare
unidirecţional, cu gradare numerica, cu
blocarea butonului de aspirare, lungimea
30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim
3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru
ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului:
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru
adulţi 1 conector flexibil 15 mm*22 mm,
1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii.
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

163 Sistem de aspirare cu circuit închis
pentru adulţi 24 ore, cu adaptor “cot
pivot dublu”, endotraheal, ( cu soluţie
salină)
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163.1 33140000-3 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru
adulţi 24 ore, cu adaptor “cot pivot dublu”,
endotraheal, ( cu soluţie salină)

Bucată 300.00 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru
adulţi 24 ore, cu adaptor “cot pivot
dublu”, endotraheal, ( cu soluţie salină)
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru
adulţi 24 ore, cu adaptor “cot pivot dublu
rotativ”, port de irigare unidirecţional,
cateter cu gradaţie numerică pentru
controlul adîncimii avansării, cu blocarea
butonului de aspirare, lungimea cateterului
54-56 cm, cu port aditional p/u
introducerea medicamentelor inhalatorii,
capat atraumatic cu minim 3 guri de
aspiratie, endotraheal. Diametru ext/int.:
14Fr/4,6mm;, Componenta setului: Sistem
de aspirare cu circuit închis pentru adulţi,
1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12
fiole a cîte 15 ml soluţie salină, 1 foaie cu
benzi adezive-zilele săptămînii. Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

164 Sistem închis pentru măsurarea diurezei
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164.1 33140000-3 Sistem închis pentru măsurarea diurezei Bucată 1300.00 Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2
valve non-reflux, tub din polipropilena cu
dublu lumen pentru reducerea riscului de
staza a urinei, port pentru colectarea
mostrelor de urina fara folosirea acelor de
seringa,punga de urina min 2000 ml,
camera de recoltare pina la 500 ml,system
de inchidere/deschidere pentru usoara
golire a camerei de recoltare,scurgerea
vertical a urinei din camera min 30
secunde, system de prindere de patul
pacientului. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

165 Sistem p/u nutritie enterala ,
gravitational
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165.1 33140000-3 Sistem p/u nutritie enterala , gravitational Bucată 700.00 Sistem p/u nutritie enterala , gravitational
1.Volum: 1000-1400 ml 2.Tansparent,
gradat 3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat
individual Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

166 Sonda Blackmor 18 G



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 138/209

166.1 33140000-3 Sonda Blackmor 18 G Bucată 130.00 Sonda Blackmor 18 G Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

167 Sonda gastrica cu palnie СН-16, oranj
(pentru lavaj gastric tip Moskin) d
intern=3,8 mm, d extern =5,3 mm, L=70-
110 cm)
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167.1 33140000-3 Sonda gastrica cu palnie СН-16, oranj
(pentru lavaj gastric tip Moskin) d
intern=3,8 mm, d extern =5,3 mm, L=70-
110 cm)

Bucată 1200.00 Sonda gastrica cu palnie СН-16, oranj
(pentru lavaj gastric tip Moskin) d
intern=3,8 mm, d extern =5,3 mm, L=70-
110 cm). Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

168 Sonda nazogastrala pentru intubarea
intestinului 18 G, l=300 cm
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168.1 33140000-3 Sonda nazogastrala pentru intubarea
intestinului 18 G, l=300 cm

Bucată 100.00 Sonda nazogastrala pentru intubarea
intestinului 18 G, l=300 cm. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

169 Sonda pentru flebectomie
/Babcoc/Venoextractor,
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169.1 33140000-3 Sonda pentru flebectomie
/Babcoc/Venoextractor,

Bucată 2.00 Sonda pentru
flebectomie/Babcoc/Venoextractor,
inclusiv 4 capete interschimbabile cu un
diametru de 5, 7, 9 și 12 mm. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

170 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=120 cm
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170.1 33140000-3 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=120 cm

Bucată 200.00 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=120 cm. Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

171 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=150 cm
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171.1 33140000-3 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=150 cm

Bucată 300.00 Sort din material netesut , laminat SPP,
densitatea 60 g/m.p. L=150 cm. Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

172 Stilet maleabil pentru intubarea
endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la
orice formă a tubului de intubare ce
permite întroducerea și extragerea
ușoară) din aluminiu acoperit cu
polytilenol de densitate mare (tip Portex)
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172.1 33140000-3 Stilet maleabil pentru intubarea
endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la
orice formă a tubului de intubare ce permite
întroducerea și extragerea ușoară) din
aluminiu acoperit cu polytilenol de
densitate mare (tip Portex)

Bucată 200.00 Stilet maleabil pentru intubarea
endotraheală Fr 12 d=4mm. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

173 Stilet maleabil pentru intubarea
endotraheală Fr 14 d=4,7mm,
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173.1 33140000-3 Stilet maleabil pentru intubarea
endotraheală Fr 14 d=4,7mm,

Bucată 200.00 Stilet maleabil pentru intubarea
endotraheală Fr 14 d=4,7mm (adaptat la
orice formă a tubului de intubare ce
permite întroducerea și extragerea ușoară)
din aluminiu acoperit cu polytilenol de
densitate mare (tip Portex). Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

174 Stone Basket Nitinol FR3
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174.1 33140000-3 Stone Basket Nitinol FR3 Bucată 5.00 Stone Basket Nitinol FR3. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

175 Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP
0) L=150 cm (steril)
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175.1 33140000-3 Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0)
L=150 cm (steril)

Bucată 500.00 Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0)
L=150 cm (steril). Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

176 Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP
1) L=150 cm (steril)
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176.1 33140000-3 Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1)
L=150 cm (steril)

Bucată 300.00 Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1)
L=150 cm (steril). Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

177 Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP
2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund
(steril)
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177.1 33140000-3 Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP
2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund
(steril)

Bucată 1000.00 Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP
2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund
(steril). Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

178 Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP
3/0) L=150 cm (steril)
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178.1 33140000-3 Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0)
L=150 cm (steril)

Bucată 1000.00 Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP
3/0) L=150 cm (steril). Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

179 Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP
3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund
(steril)
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179.1 33140000-3 Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0)
L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril)

Bucată 1000.00 Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP
3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund
(steril). Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

180 Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0)
L=150 cm (steril)
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180.1 33140000-3 Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0)
L=150 cm (steril)

Bucată 1000.00 Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0)
L=150 cm (steril). Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

181 Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0)
L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm
(steril)
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181.1 33140000-3 Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0)
L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)

Bucată 500.00 Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0)
L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm
(steril). Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

182 Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1)
L=150 cm (steril)
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182.1 33140000-3 Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1)
L=150 cm (steril)

Bucată 500.00 Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1)
L=150 cm (steril). Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

183 Sutura chirur. Catgut simple 6M (USP 2)
L=150 cm (steril)
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183.1 33140000-3 Sutura chirur. Catgut simple 6M (USP 2)
L=150 cm (steril)

Bucată 200.00 Sutura chirur. Catgut simple 6M (USP 2)
L=150 cm (steril) Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

184 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip
capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m
(steril)
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184.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip
capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril)

Bucată 300.00 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip
capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril)
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

185 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip
capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m
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185.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip
capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m

Bucată 100.00 Sutura chirur. Fir policaproamid (tip
capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

186 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 2M (USP
3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund
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186.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0)
L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund

Bucată 200.00 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 2M (USP
3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

187 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 3,5M (USP
0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund
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187.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0)
L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund

Bucată 100.00 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 3,5M (USP
0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

188 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 3M (USP
2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund
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188.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0)
L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund

Bucată 200.00 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 3M (USP
2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

189 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 4M (USP 1)
L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund
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189.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 4M (USP 1)
L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund

Bucată 300.00 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
monofilament (polipropilen), 4M (USP 1)
L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

190 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 2M (USP 3/0)
20 m
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190.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20
m

Bucată 100.00 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 2M (USP 3/0)
20 m Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

191 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20
m



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 163/209

191.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m

Bucată 100.00 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20
m Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

192 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20
m
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192.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m

Bucată 100.00 Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil,
multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20
m Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

193 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 1,5M
(USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc,
rotund
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193.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 1,5M
(USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc,
rotund

Bucată 200.00 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 1,5M
(USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc,
rotund Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

194 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 2M
(USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc,
rotund
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194.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 2M (USP
3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund

Bucată 500.00 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 2M
(USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc,
rotund Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

195 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 4M
(USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc,
rotund
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195.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP
1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund

Bucată 500.00 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
monofilament (tip polidiaxonan), 4M
(USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc,
rotund Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

196 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
multifilament (acid poliglicolidic), 2M
(USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc,
rotund
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196.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
multifilament (acid poliglicolidic), 2M
(USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc,
rotund

Bucată 400.00 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
multifilament (acid poliglicolidic), 2M
(USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc,
rotund Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

197 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
multifilament (acid poliglicolidic), 4M
(USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc,
rotund
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197.1 33140000-3 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
multifilament (acid poliglicolidic), 4M
(USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc,
rotund

Bucată 400.00 Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil,
multifilament (acid poliglicolidic), 4M
(USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc,
rotund Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

198 Sutura chirur.polipropilen monofilament
6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund,
forma curburii 3/8



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 170/209

198.1 33140000-3 Sutura chirur.polipropilen monofilament
6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund,
forma curburii 3/8

Bucată 200.00 Sutura chirur.polipropilen monofilament
6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund,
forma curburii 3/8 Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

199 Teacă acces ureteral Flexor-Tip
12CH/FR, 35cm
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199.1 33140000-3 Teacă acces ureteral Flexor-Tip 12CH/FR,
35cm

Bucată 10.00 Teacă acces ureteral Flexor-Tip 12CH/FR,
35cm Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

200 Termofor combinat B3
200.1 33140000-3 Termofor combinat B3 Bucată 50.00 Termofor combinat B3 Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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201 Termometre medicale cu control
metrologic (fara mercur)

201.1 33140000-3 Termometre medicale cu control metrologic
(fara mercur)

Bucată 700.00 Termometre medicale cu control
metrologic (fara mercur) Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

202 Termometre pentru frigidere testate
metrologic, maximale (liomita de
temperaturi 0- 30 C)
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202.1 33140000-3 Termometre pentru frigidere testate
metrologic, maximale (liomita de
temperaturi 0- 30 C)

Bucată 70.00 Termometre pentru frigidere metrologic
testate metrologic, maximale (liomita de
temperaturi 0- 30 C) Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

203 Termometru pentru apă testate
metrologic, maximale (liomita de
temperaturi 0- 50 C)
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203.1 33140000-3 Termometru pentru apă testate metrologic,
maximale (liomita de temperaturi 0- 50 C)

Bucată 30.00 Termometru pentru apă metrologic testate
metrologic, maximale (liomita de
temperaturi 0- 50 C) Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

204 Tonometre medicale cu control
metrologic si fonendoscop
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204.1 33140000-3 Tonometre medicale cu control metrologic
si fonendoscop

Bucată 270.00 Tonometre medicale cu control metrologic
si fonendoscop. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

205 Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult
pentru 24h.
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205.1 33140000-3 Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult
pentru 24h.

Bucată 500.00 Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult
pentru 24h. Completaţia setului: 1 trusa de
îngrijire dentară pregătitoare, 1 pachet cu
periuţă de dinţi pentru îngrijire orală, 2
pachete cu tampon de aspiraţie pentru
îngrijire orală, husă protectoare, mecanism
de autocurăţare inclus, tub aspirator, mîner
şi buton pornit/oprit. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

206 Tub conector tip Y pentru tuburi de
intubare (Mount d=22 mm cu conector),
pentru conectarea la respirație mecanică
pentru adult
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206.1 33140000-3 Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare
(Mount d=22 mm cu conector), pentru
conectarea la respirație mecanică pentru
adult

Bucată 1500.00 Tub conector tip Y pentru tuburi de
intubare (Mount d=22 mm cu conector)
pentru conectarea la respirație mecanică
pentru adult Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

207 Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic
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207.1 33140000-3 Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic

Bucată 920.00 Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

208 Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic
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208.1 33140000-3 Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic

Bucată 920.00 Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

209 Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic
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209.1 33140000-3 Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic

Bucată 830.00 Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru
aspirtie supraglotic. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

210 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steril N6,0, din
material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu
pentru aspirație
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210.1 33140000-3 Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta
tip Portex armat steril N6,0, din material
termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru
aspirație

Bucată 20.00 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steri N6,0 cu tub-
orificiu pentru aspirație. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

211 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steril N7,
armat steril din material termoplastic cu
orificiu-tub pentru aspirație



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 182/209

211.1 33140000-3 Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta
tip Portex armat steril N7, armat steril din
material termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație

Bucată 20.00 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steril N7 armat
steril din material termoplastic cu orificiu-
tub pentru aspirație. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

212 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steril N7,5,
armat steril din material termoplastic cu
orificiu-tub pentru aspirație
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212.1 33140000-3 Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta
tip Portex armat steril N7,5, armat steril din
material termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație

Bucată 30.00 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steril N7,5 armat
steril din material termoplastic cu orificiu-
tub pentru aspirație. Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

213 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steril N8,
armat steril din material termoplastic cu
orificiu-tub pentru aspirație
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213.1 33140000-3 Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta
tip Portex armat steril N8, armat steril din
material termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație

Bucată 30.00 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steril N8, armat
steril din material termoplastic cu orificiu-
tub pentru aspirație . Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

214 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steril N8,5,
armat steril din material termoplastic cu
orificiu-tub pentru aspirație
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214.1 33140000-3 Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta
tip Portex armat steril N8,5, armat steril din
material termoplastic cu orificiu-tub pentru
aspirație

Bucată 30.00 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steril N8,5 armat
steril din material termoplastic cu orificiu-
tub pentru aspirație Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

215 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steril N9,
armat steril din material termoplastic cu
orificiu -tub pentru aspirație
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215.1 33140000-3 Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta
tip Portex armat steril N9, armat steril din
material termoplastic cu orificiu -tub pentru
aspirație

Bucată 10.00 Tub de intubare oroendotraheală cu
manjeta tip Portex armat steril N9 armat
steril din material termoplastic cu orificiu-
tub pentru aspirație Ambalate și etichetate
conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

216 Tub de intubare orotraheală N6, cu
manjeta
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216.1 33140000-3 Tub de intubare orotraheală N6 Bucată 100.00 Tub de intubare orotraheală N6 Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

217 Tub de intubare orotraheală N7, cu
manjeta

217.1 33140000-3 Tub de intubare orotraheală N7 Bucată 2000.00 Tub de intubare orotraheală N7 Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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218 Tub de intubare orotraheală N7,5, cu
manjeta

218.1 33140000-3 Tub de intubare orotraheală N7,5 Bucată 2000.00 Tub de intubare orotraheală N7,5
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

219 Tub de intubare orotraheală N8 , cu
manjeta
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219.1 33140000-3 Tub de intubare orotraheală N8 Bucată 2000.00 Tub de intubare orotraheală N8 Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

220 Tub de intubare orotraheală N8,5, cu
manjeta

220.1 33140000-3 Tub de intubare orotraheală N8,5 Bucată 1000.00 Tub de intubare orotraheală N8,5
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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221 Tub gofrat cu conector și port de
aspirație pentru traheostome, pentru
conectarea la respirație mecanică pentru
adult

221.1 33140000-3 Tub gofrat cu conector și port de aspirație
pentru traheostome, pentru conectarea la
respirație mecanică pentru adult

Bucată 500.00 Tub gofrat cu conector și port de aspirație
pentru traheostome pentru conectarea la
respirație mecanică pentru adult Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

222 Tub pentru evacuarea gazelor
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222.1 33140000-3 Tub pentru evacuarea gazelor Bucată 190.00 Tub pentru evacuarea gazelor Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

223 Tub p-u caile biliare T-Kehr N10
223.1 33140000-3 Tub p-u caile biliare T-Kehr N10 Bucată 10.00 Tub p-u caile biliare T-Kehr N10

Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

224 Tub p-u caile biliare T-Kehr N16
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224.1 33140000-3 Tub p-u caile biliare T-Kehr N16 Bucată 10.00 Tub p-u caile biliare T-Kehr N16
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

225 Tub p-u caile biliare T-Kehr N20
225.1 33140000-3 Tub p-u caile biliare T-Kehr N20 Bucată 10.00 Tub p-u caile biliare T-Kehr N20

Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

226 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon
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226.1 33140000-3 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon Bucată 10.00 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

227 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon
227.1 33140000-3 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon Bucată 10.00 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22

Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

228 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon
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228.1 33140000-3 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon Bucată 10.00 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

229 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon
229.1 33140000-3 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon Bucată 20.00 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26

Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

230 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon
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230.1 33140000-3 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon Bucată 20.00 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28
Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

231 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon
231.1 33140000-3 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon Bucată 20.00 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30

Ambalate și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"
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232 Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie
220,150 (angio)

232.1 33140000-3 Prelungitoare pentru sisteme de infuzie,
steril, apirogen, netoxic, lungimea 150 cm,
material PVC, transparent, presiune inalta,
unica folosinta, ambalaj individual,
conectare Luer Lock, termen de valabilitate
5 ani

Bucată 500.00 Prelungitoare pentru sisteme de infuzie,
steril, apirogen, netoxic, lungimea 150 cm,
material PVC, transparent, presiune inalta,
unica folosinta, ambalaj individual,
conectare Luer Lock, termen de
valabilitate min. 5 ani Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

233 Tub traheostomic bilumenal N.6, cu
manjetă tip portex N6, pentru aplizare
percutana
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233.1 33140000-3 Tub traheostomic bilumenal N.6, cu
manjetă tip portex N6, pentru aplizare
percutana

Bucată 2.00 Tub traheostomic bilumenal N.6 Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

234 Tub traheostomic bilumenal N.7, cu
manjetă tip portex N7, pentru aplizare
percutana
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234.1 33140000-3 Tub traheostomic bilumenal N.7, cu
manjetă tip portex N7, pentru aplizare
percutana

Bucată 2.00 Tub traheostomic bilumenal N.7 cu
manjetă tip portex N7, pentru aplizare
percutana Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

235 Tub traheostomic bilumenal N8
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235.1 33140000-3 Tub traheostomic bilumenal N8 Bucată 100.00 Tub traheostomic bilumenal N8 Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

236 Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu
conector standard = 15mm, si manjetă
tip portex d= 8 mm, pentru aplizare
percutana
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236.1 33140000-3 Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu
conector standard = 15mm, si manjetă tip
portex d= 8 mm, pentru aplizare percutana

Bucată 160.00 Tub traheostomic bilumenal N8,5 cu
conector standard = 15mm, si manjetă tip
portex d= 8 mm, pentru aplizare
percutana. Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

237 Tub traheostomic bilumenal N9
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237.1 33140000-3 Tub traheostomic bilumenal N9 Bucată 50.00 Tub traheostomic bilumenal N9. Ambalate
și etichetate conform Directivei
93/42/CEE (modificată prin Directiva
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și
adresei producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

238 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N8
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238.1 33140000-3 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N8

Bucată 100.00 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N8. Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

239 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N8,5;
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239.1 33140000-3 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N8,5;

Bucată 35.00 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N8,5; Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

240 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N9
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240.1 33140000-3 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N9

Bucată 35.00 Tub traheostomic monolumenal cu balon
N9. Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), cu indicarea
denumirii și adresei producătorului,
denumirea și codul produsului, numărului
lotului, data fabricării lotului, data
expirării lotului, țara de origine, metoda
de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie
2018 Pe ambalajul produsului să fie
indicate Pictogramele adecvate de
performanţă şi trimiterea la standardul
EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc.
ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

241 Ulei pentru masaj medical,
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241.1 33140000-3 Ulei pentru masaj medical, Mililitru 15000.00 Ulei pentru masaj medical V 500ml - 1000
ml, medical, fără conservanți, fără
coloranți, fără parfum, nealergic,
Densitatea la 20 ° С, g / cm3 nu mai puțin
de - 0,850-0,890, viscozitate cinematică la
40 ° С, mm² / s - 40,0–58,0. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

242 Urinar pu barbati 1000 ml
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242.1 33140000-3 Urinar pu barbati 1000 ml Bucată 217.00 Urinar pu barbati 1000 ml. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"

243 Vaselinum, farmacopeica,
243.1 33140000-3 Vaselinum, farmacopeica, Kilogram 100.00 Vaselinum farmacopeica, Ambalate și

etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
cu indicarea denumirii și adresei
producătorului, denumirea și codul
produsului, numărului lotului, data
fabricării lotului, data expirării lotului,
țara de origine, metoda de sterilizare/sau
HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul
produsului să fie indicate Pictogramele
adecvate de performanţă şi trimiterea la
standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2
buc. ambalate şi etichetate (se acceptă
inscripția pe ambalaj în una din limbile de
circulație internațională) *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. b) Certificat ISO
13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Se va prezenta fișa
tehnică/catalogul/descrierea produsului de
catre producator, produsului ce va
confirma descrierea tuturor specificațiilor
tehnice. În cazul în care produsul deține
un cod de catalog a se indica codul în
ofertă și trimiterea la pagina de descriere a
produsului în formularul F4.1"



18.09.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 207/209

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 - Formularul F 3.1 - semnat și ștampilat de către
operatorul economic participant

DA

3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului
(se va indica)

NU

3.11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situația financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului.

DA

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

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

NU

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

Nu se cere NU

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

Nu se cere NU

3.15 Garanţia pentru ofertă conform pct. 4.2 și 4.3 din FDA, Formularului F 3.2 -
original sau transfer

DA

3.16 Certificat de atribuire a contului bancar - Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantului.

DA

3.17 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național

bugetul public național - Copie - eliberat de Serviciul Fiscal
de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor
Serviciului Fiscal de Stat), confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului

DA

3.18 Lista fondatorilor (nume, prenume, cod personal) - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantului.

DA

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

DA

3.20 Declarație operatorului economic cu privire la prezentarea a monstrelor pentru produsele noi
sau necunoscute pentru medici, în termen de 5 zile de la
solicitarea autorității contractante- original semnat și
ștampilat de către operatorul economic. Notă: monstrele se
vor prezenta în două exemplare pentru testări clinice.

DA

3.21 Declarație operatorului economic originală confirmată prin semnătura şi ştampila- în care
participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la
momentul livrării acestora.

DA

3.22 Formularul specificației tehnice F 4.1 Original- Formularul F 4.1 din Documentația Standard
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018-
semnat și ștampilat de către operatorul economic participant,
incliusiv în format electronic (format excel) pe suport CD.

DA
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3.23 Formularul specificației de preț F 4.2 Original- Formularul F 4.2 din Documentația Standard
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018-
semnat și ștampilat de către operatorul economic
participantincliusiv în format electronic (format excel) pe
suport CD.

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. 20/00194 din 26.10.2020"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

2.00% 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:

20 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2021

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

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

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 20/00194 
Pentru achiziţionarea de: Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform
necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, pentru anul 2021 
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: 26.10.2020 11:00

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: 26.10.2020 11:00

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: 26.10.2020 11:00

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:

26.10.2020

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lot la cel mai mic preţ fără TVA, cu corespunderea tuturor cerinţelor.
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%
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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. 20/00194 din 26.10.2020"

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: 

ANTOCI IVAN ________________________________


