






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

nr. 20/00192 09.10.2020din

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

Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei
întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2021Obiectul achiziției:
33100000-1Cod CPV:

03.07.2020Data publicării anunțului de intenție: 40și numărul BAP

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  67  din  09.10.2020.

În scopul achiziţionării "Achiziţionarea consumabilelor şi  reagenţilor de laborator pentru diagnosticul  Tuberculozei  întru
realizarea Programului  Naţional  de control  al  Tuberculozei  pentru anul  2021"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2021
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

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 Containere pentru spută, pentru
centrifugare, 50 ml

99000.00Bucată1.1 Containere pentru spută, pentru centrifugare,
50 ml

Tuburi polipropilen, pentru
centrifugare, volum 50,0 ml, sterile.
Tuburile vor fi conice fără „fustiţe”,
cu gradaţie vizibilă printată inclusiv
în partea de jos a tubului, pereţi
ultra transparenţi, groşi ce permit
centrifugarea până la 6000 RCF,
rezistenţă foarte înaltă la solvenţi.
Pe peretele extern va exista o zonă
albă, mată pentru etichetare cu
marcheri de laborator. Capacul va fi
din polipropilenă de densitate
înaltă, ce se poate închide uşor
printr-o singură operaţie manuală.
Capacul va fi fixat de tub, nu
separat. Sterilizare asigurată prin
radiaţii, non-citotoxice.ADN/ARN
free Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

99000.00Bucată1.1 Containere pentru spută, pentru centrifugare,
50 ml

produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.  termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

2 Lame de sticlă, (bucată)
98500.00Bucată2.1 Lame de sticlă, (bucată) Dimensiuni: (25,4mm x 76,2mm x

1-1,2mm), cu marginea şlefuită,
mată p/u înscrieri; curate și
degresate; ambalate tropical (Cîte o
foaie de hîrtie între fiecare lamă),
ambalaj – maximum 50 bucăți.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

98500.00Bucată2.1 Lame de sticlă, (bucată) format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.termenul de livrare 1 transa
11.2021

33100000-1

3 Anse bacteriologice
96000.00Bucată3.1 Anse bacteriologice Polisteren flexibil, 10 µl, sterile, de

unic uz. Lungimea - 220+/-10mm.
Vor fi cu 2 vârfuri diferite – 1 vârf
destinat preparării frotiurilor, al 2-
lea destinat inoculării
culturii.Ambalaj – maximum 20
buc. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

4 Carbolfuchsin, 1,0%
100.00Litru4.1 Carbolfuchsin, 1,0% Soluție, 1,0% fucsină pentru

metoda de colorare Ziehl Neelsen,
33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Litru4.1 Carbolfuchsin, 1,0% gata pentru utilizare.Ambalaj -
butelie maxim 0.5 l. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

5 Albastru de methilen, 0,1%
190.00Litru5.1 Albastru de methilen, 0,1% Soluţie, 0,1% albastru de metilen

pentru metoda de colorare Ziehl
Neelsen, gata pentru utilizare.
Ambalaj - butelie maximum 0.5 l.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

190.00Litru5.1 Albastru de methilen, 0,1% Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

6 Acid sulfuric, H2SO4, 98%
100.00Litru6.1 Acid sulfuric, H2SO4, 98% Soluție, 96-98,0% acid sulfuric,

puritate-tehnic.   Ambalaj - butelie
maximum 0.5 l. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Litru6.1 Acid sulfuric, H2SO4, 98% (rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

7 Acid clorhidric
50.00Litru7.1 Acid clorhidric  ≥35%HCl; densitatatea

≥1.17g/cm3,  masa moleculară
(MW) 36,5 g/mol; Ambalaj - max.
0.5 l Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Litru7.1 Acid clorhidric transa  11.202133100000-1
8 Ulei de imersie

5.00Litru8.1 Ulei de imersie Ulei de origine sintetică.  Indicele
de refracție (RI) 1.515-1.517; cu o
vîscozitatea la 20, Utilizat pentru
examinarea frotiurilor la
microscopul optic. Ambalaj - 25
ml. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

9 Fenol, cristale
2500.00Gram9.1 Fenol, cristale Puritate ≥99%;  masa moleculară

(MW) 94,11 g/mol; punctul de
topire 40,8 °C; componenta
principală a produsului ≥80%.
Ambalaj -  max. 100g. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2500.00Gram9.1 Fenol, cristale medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

10 Alcool medical (Ethanol 95%)
161.00Litru10.1 Alcool medical (Ethanol 95%) Ethanol ≥95%, tehnic, C2H60.

Pentru uz în laborator
medical.Ambalaj - butelie
maximum 1 l. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

161.00Litru10.1 Alcool medical (Ethanol 95%) produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

11 Markere
140.00Bucată11.1 Markere Rezistente la apă, alcool şi acizi.

Vârful peniței 1 mm. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

140.00Bucată11.1 Markere *Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

12 Hârtie de filtru
1250.00Bucată12.1 Hârtie de filtru Dimensiuni : 580mm x 580 mm,

greutate 87 g/m3. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

13 Fuxină bazică, pentru colorația Ziehl
Neelsen, praf

2500.00Gram13.1 Fuxină bazică, pentru colorația Ziehl Neelsen,
praf

 Formula
Moleculară:C20H20ClN3,
Certificată, cu index de culoare(CI)
42510, masa moleculară (MW)
337.85g/mol; punctul de topire 200
°C; componenta principală a
produsului ≥80%.  Ambalaj -
maximum 25g. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul

33100000-1
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măsura

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

2500.00Gram13.1 Fuxină bazică, pentru colorația Ziehl Neelsen,
praf

Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

14 Albastru de metilen, praf
2505.00Gram14.1 Albastru de metilen, praf  Formula

Moleculară:C16H18ClN3S,
Certificată, cu index de culoare(CI)
50015, masa moleculară (MW)
319.86 g/mol; punctul de topire 180
°C; componenta uscată a produsului
≥82%. Ambalaj -  maximum 25g.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a

33100000-1
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măsura

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

2505.00Gram14.1 Albastru de metilen, praf AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. Termenul de livrare 1
transa 11. 2021

33100000-1

15 Timer
60.00Bucată15.1 Timer Posibilitatea  setării  timpulului de

0-60  minute și să aibă o carcasă de
plastic posibil de dezinfectat.
Timerul să aibă un sunet  pentru a
semnala timpul scurs, un suport sau
o clipsă pentru a se atașa la halatele
de laborator. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.

33100000-1
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măsura

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

60.00Bucată15.1 Timer Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. Termenul de livrare 1
transa11.2021

33100000-1

16 Termometru digital minimal si maximal -
minus -30- plus+50

15.00Bucată16.1 Termometru digital minimal si maximal -
minus -30- plus+50

Termometru digital minim si de
maxim; Domeniu temperatura -
30…+50˚C/ rezoluție 0,1˚C;
Memorie interna pentru minim si
maxim; cu senzor de alarma. Să se
poată utiliza in încăperi , frigidere,
congelatoare, incubatoare. Să se
livreze cu suport pentru atașare pe
vitrina frigorifica sau pe vitrina
incubatorului .Să se livreze însoțit
de declarație de conformitate de la
producător; Să se livreze cu
standardul European EN13485
referitor la controlul temperaturii
produselor (transport si depozitare);
cu Certificat de etalonare/calibrare
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de

33100000-1



pag. 14

CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată16.1 Termometru digital minimal si maximal -
minus -30- plus+50

circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. Termenul de livrare 1
transa /iunie 2021

33100000-1

17 Termometru digital minimal si maximal -
minus -80-+50

8.00Bucată17.1 Termometru digital minimal si maximal -
minus -80-+50

Termometru digital minim si de
maxim; Domeniu temperatura -
80˚C-+50˚C rezoluție 0,1˚C;
Memorie interna pentru minim si
maxim; cu senzor de alarma.Să se
livreze însoțit de declarație de
conformitate de la producător; Să se
livreze cu standardul European
EN13485 referitor la controlul
temperaturii produselor (transport si
depozitare); Obligatoriu sa se
livreze cu Certificat de
etalonare/calibrare termenul de

33100000-1

18 Termometru maximal cu lichid
20.00Bucată18.1 Termometru maximal cu lichid Intervalul de temperatura

monitorizat -10+150 °C, valoarea
unei diviziuni 0.1°C. Seturile vor fi
livrate in ambalaj original,  marcat
şi etichetat de producător, obligator
cu certificat metrologic Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.

33100000-1
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20.00Bucată18.1 Termometru maximal cu lichid Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  iunie.2021

33100000-1

19 Boxe p/u păstrarea lamelor
50.00Bucată19.1 Boxe p/u păstrarea lamelor Cutii fabricate din polistiren de

înaltă densitate pentru păstrarea
lamelor de sticlă (cu dimensiunile
26mm x 76mm). Capacitatea -
maximum 100 lame per cutie.
Rezistente la dezinfectanţii uzuali.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit

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

50.00Bucată19.1 Boxe p/u păstrarea lamelor numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. Termenul de livrare 1
transă 11.2021

33100000-1

20 Mănuși medicale
20000.00Bucată20.1 Mănuși medicale Mănuși de unică folosință fără

pulbere, fără latex, din vinil,
clasificate ca CE categoria III
(pentru riscuri complexe) și cu o
suprafață texturată pentru rezistență
la alunecare; ≥0,3 mm grosime și
≥240 mm lungime;  stocate în
dimensiuni (mici - 50%, mediu -
40% și mare - 10%) Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa  11.2021

33100000-1

21 Suport pentru tuburi de 50 ml
50.00Bucată21.1 Suport pentru tuburi de 50 ml Polipropilen de densitate înaltă,

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

50.00Bucată21.1 Suport pentru tuburi de 50 ml chimici și temperatură înaltă,
autoclavabile. Găurele suportului să
aibă  diametrul 30-35 mm conform
tuburilor de centrifugare de 50 ml,
21 locuri (3x7). Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transă 11.2021

33100000-1

22 Suport pentru tuburi de 20x28 mm
50.00Bucată22.1 Suport pentru tuburi de 20x28 mm Polipropilen de densitate înaltă,

rezistență înaltă la dezinfectanți
chimici și temperatură înaltă,
autoclavabile. Găurele suportului
rotunde cu diametrul 20-28 mm
conform  tuburilor cu mediu, 40
locuri (4x10). Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de

33100000-1
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50.00Bucată22.1 Suport pentru tuburi de 20x28 mm Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de valabilitate1
transa /11.2021

33100000-1

23 Spirtiere
61.00Bucată23.1 Spirtiere Destinate pentru fixarea frotiurilor

pentru examenul microscopic.
Spirtiera 100ml, cu sistem de
siguranță a fitilului. Carcasa externa
metalică. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea

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

61.00Bucată23.1 Spirtiere conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa /11.2021

33100000-1

24 Foarfece medical
100.00Bucată24.1 Foarfece medical Din inox, Lungimea 150 mm,

drepte, ascutite la capat Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de

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

100.00Bucată24.1 Foarfece medical referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 2
transa /11.2021

33100000-1

25 Pincete medicale
100.00Bucată25.1 Pincete medicale Din inox, Lungimea 145 mm,

anatomice. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. Termenul de livrare 3
transa /11.2021

33100000-1

26 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 100ml

25.00Bucată26.1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 100ml

Autoclavabile până la 140°C.
Rezistente pâna la -40°C. Seturile
vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de

33100000-1
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25.00Bucată26.1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 100ml

performanţă şi calitate.  Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 4
transa /11.2021

33100000-1

27 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 250ml

20.00Bucată27.1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 250ml

 Autoclavabile până la 140°C.
Rezistente pâna la -40°C. Seturile
vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor

33100000-1
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20.00Bucată27.1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 250ml

Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 5
transa /11.2021

33100000-1

28 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 500ml

20.00Bucată28.1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 500ml

 Autoclavabile până la 140°C.
Rezistente pâna la -40°C. Seturile
vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila

33100000-1



pag. 23

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
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20.00Bucată28.1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 500ml

Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 6
transa /11.2021

33100000-1

29 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 1000ml

20.00Bucată29.1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 1000ml

 Autoclavabile până la 140°C.
Rezistente pâna la -40°C. Seturile
vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională

33100000-1
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20.00Bucată29.1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 1000ml

(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 7
transa /11.2021

33100000-1

30 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 2000ml

20.00Bucată30.1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 2000ml

 Autoclavabile până la 140°C.
Rezistente pâna la -40°C. Seturile
vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate.Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit

33100000-1
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20.00Bucată30.1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 2000ml

numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. Termenul de livrare 8
transa /11.2021

33100000-1

31 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 5000ml

5.00Bucată31.1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 5000ml

 Autoclavabile până la 140°C.
Rezistente pâna la -40°C. Seturile
vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. Termenul de livrare 9
transa /11.2021

33100000-1

32 Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul
200ml

20.00Bucată32.1 Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 200ml Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza33100000-1
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20.00Bucată32.1 Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 200ml plană. Seturile vor fi livrate in
ambalaj original, securizat, marcat
şi etichetat de producător, fără
preambalare; Instrucţiunile de
utilizare a truselor să conţină
caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 10
tranșe 11.2021

33100000-1

33 Cilindru gradat, volumul 500ml
6.00Bucată33.1 Cilindru gradat, volumul 500ml Seturile vor fi livrate in ambalaj

original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără
preambalare; Instrucţiunile de
utilizare a truselor să conţină
caracteristicile de performanţă şi
calitate.  Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de

33100000-1
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6.00Bucată33.1 Cilindru gradat, volumul 500ml înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. teremenul de livrare 11
transe 11.2021

33100000-1

34 Cilindru gradat, volumul 100ml
6.00Bucată34.1 Cilindru gradat, volumul 100ml Seturile vor fi livrate in ambalaj

original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără
preambalare; Instrucţiunile de
utilizare a truselor să conţină
caracteristicile de performanţă şi
calitate.  Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -

33100000-1



pag. 28

CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată34.1 Cilindru gradat, volumul 100ml copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.   teremenul de livrare 12
transe 11.2021

33100000-1

35 Pîlnie din sticlă
10.00Bucată35.1 Pîlnie din sticlă Seturile vor fi livrate in ambalaj

original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără
preambalare; Instrucţiunile de
utilizare a truselor să conţină
caracteristicile de performanţă şi
calitate.  Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională

33100000-1
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10.00Bucată35.1 Pîlnie din sticlă (rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.  teremenul de livrare 13
transe 11.2021

33100000-1

36 Respiratoare
20800.00Bucată36.1 Respiratoare Strictly for medical use in TB

laboratories, sections MDR TB
(will be used by medical staff from
laboratories); Can help protect
against airborne micro-organisms
such as mycobacterium
tuberculosis, SARS; Protection
Level – FFP2 (N95); Assigned
Protection Factor  - min. 10;
Includes an exhalation valve fitted
to the front of the respirator which
minimizes heat and moisture build-
up; For multiple use; medium size;
CE marked to EC Directive 89/686
and comply with the Medical
Devices Directive, Certification
EN149:20001 and/or CE0086;
Written proof that the offered
respirator is used in at least 3
European countries Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de

33100000-1
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20800.00Bucată36.1 Respiratoare circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.  teremenul de livrare 14
transe 11.2021

33100000-1

37 Pipete automate cu volum ajustabil 100-
1000 mcl

4.00Bucată37.1 Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000
mcl

Micropipeta cu volum variabil 100-
1000mcl. Seturile vor fi livrate in
ambalaj original, marcat şi etichetat
de producător, cu certificat de
calitate sau certificat metrologic;
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de

33100000-1
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4.00Bucată37.1 Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000
mcl

referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.  teremenul de livrare 15
transe 11.2021

33100000-1

38 Pipete automate cu volum ajustabil 20-200
mcl

4.00Bucată38.1 Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl Micropipeta cu volum variabil 20-
200mcl.Seturile vor fi livrate in
ambalaj original, marcat şi etichetat
de producător, cu certificat de
calitate sau certificat metrologic;
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.  teremenul de livrare 16
transe 11.2021

33100000-1

39 Pipete automate cu volum ajustabil 1-10
mcl
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4.00Bucată39.1 Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl Micropipeta cu volum variabil 1-
10mcl. Seturile vor fi livrate in
ambalaj original, marcat şi etichetat
de producător, cu certificat de
calitate sau certificat metrologic;
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.  teremenul de livrare 17
transe 11.2021

33100000-1

40 Pipete automate cu volum ajustabil 1000-
5000 mcl

4.00Bucată40.1 Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000
mcl

Micropipeta cu volum variabil 1.0-
5ml. Seturile vor fi livrate in
ambalaj original, marcat şi etichetat
de producător, cu certificat de
calitate sau certificat metrologic;
Instrucţiunile de utilizare a truselor
să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al

33100000-1
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4.00Bucată40.1 Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000
mcl

Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. teremenul de livrare 18
transe 11.2021

33100000-1

41 Pipete de transfer
60000.00Bucată41.1 Pipete de transfer Polyethylene de densitate joasă,

transparente, sterile. Volum pentru
vârf – 3 ml (pas gradație la vârf –
0,5 ml).  Ambalaj - maximum 20
buc. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO

33100000-1
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60000.00Bucată41.1 Pipete de transfer 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. teremenul de livrare 1
transă 11.2021

33100000-1

42 Prosoape de hartie de unica folosinta
500.00Pereche42.1 Prosoape de hartie de unica folosinta Prosoape de hartie de unica

folosinta, aprox. 230 x 300 mm
pliate pentru a lua ca bucati unice
dintr-o cutie montata pe perete. 150
prosoape / pachetPentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație     internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la

33100000-1
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500.00Pereche42.1 Prosoape de hartie de unica folosinta momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1 trasă
11/2021

33100000-1

43 Pungi pentru deseuri biologice
1000.00Bucată43.1 Pungi pentru deseuri biologice Volum 1.5-2 litri, din polietilena

sau alt material impermeabil.
Seturile vor fi livrate in ambalaj
original,  marcat şi etichetat de
producător. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1

33100000-1
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1000.00Bucată43.1 Pungi pentru deseuri biologice transă33100000-1
44 Folie de staniol

150.00Bucată44.1 Folie de staniol  Seturile vor fi livrate in ambalaj
original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără
preambalare; Instrucţiunile de
utilizare a truselor să conţină
caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1 trasă
11.2021

33100000-1

45 Permanganat de potasiu
200.00Gram45.1 Permanganat de potasiu KMnO4, pentru analize de

laborator. Pulbere. Puritate - chimic
pur >98%.  Ambalaj – flacon 100g.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor

33100000-1
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200.00Gram45.1 Permanganat de potasiu medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.  termenul de livrare 1
transă 11.2021

33100000-1

46 Dimethyl sulphoxide
2.00Litru46.1 Dimethyl sulphoxide Dimethyl sulphoxide (Hibri-Max).

bottle; to prepare rifampicin stock
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-

33100000-1
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2.00Litru46.1 Dimethyl sulphoxide confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.  termenul de livrare 1
transă 11.2021

33100000-1

47 Cutii Petri
1000.00Bucată47.1 Cutii Petri Polipropilen de densitate înaltă,

transparent, de unic uz, sterile.
Dimensiuni 94 x 16 mm.   Ambalaj
– maximum 20 buc. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit

33100000-1
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1000.00Bucată47.1 Cutii Petri numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.  termenul de livrare
teremenul de livrare 1 transă
11.2021

33100000-1

48 Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl
20000.00Bucată48.1 Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl Volum 100-1000 µl, sterile, cu

filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per
cutie. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.  termenul de  livrare 1
transa /11.2021

33100000-1

49 Vârfuri pentru pipete automate 10-100 μl
30000.00Bucată49.1 Vârfuri pentru pipete automate 10-100 μl Volum 10-100 µl, sterile, cu

filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în

33100000-1
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30000.00Bucată49.1 Vârfuri pentru pipete automate 10-100 μl Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. Termenul de livrare  1
tranșa 11.2021

33100000-1

50 Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl
5000.00Bucată50.1 Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl Volum 0,5-10 µl, sterile, cu filtru.

Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru

33100000-1
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5000.00Bucată50.1 Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
tranșa 11.2021

33100000-1

51 Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-
70C (Cryotube).

2000.00Bucată51.1 Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C
(Cryotube).

Polipropilen densitate înaltă,
transparent, cu zonă mată pentru
marcaj pe peretele extern al tubului,
gradate. Sterile, cu capac filetat,
detasabil. Baza tubului conică, fără
fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj –
maximum 100 bucăți. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul

33100000-1
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2000.00Bucată51.1 Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C
(Cryotube).

producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
tranșa 11.2021

33100000-1

52 Tuburi4,0ml păstrare culturi congelator-
70C (Cryotube).

1000.00Bucată52.1 Tuburi4,0ml păstrare culturi congelator-70C
(Cryotube).

Polipropilen densitate înaltă,
transparent, cu zonă mată pentru
marcaj pe peretele extern al tubului,
gradate. Sterile, cu capac filetat,
detasabil. Baza tubului cu suport
plat, posibil de a fi menținut pe
suprafețe netede. Volum 4,0
ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a

33100000-1
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1000.00Bucată52.1 Tuburi4,0ml păstrare culturi congelator-70C
(Cryotube).

acestuia.termenul de livrare 1 tranșa
11.2021

33100000-1

53 Tuburi 15,0ml conice
15000.00Bucată53.1 Tuburi 15,0ml conice Polipropilen densitate înaltă,

transparent, cu zonă mată pentru
marcaj pe peretele extern al tubului,
gradate. ADN/ARN free. Sterile, cu
capac filetat, detasabil. Baza tubului
conică, fără fustiță. Volum 15,0
ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 2
tranșa 11.2021

33100000-1

54 Cryoboxes pentru tuburi 2 ml
200.00Bucată54.1 Cryoboxes pentru tuburi 2 ml Cutii cryo pentru păstrarea tuburilor

cryo cu volum 2ml. Capac din
plastic transparent cu numerotarea
pozițiilor tuburilor. Locurile pentru
tuburi să fie despărțiți prin pereți
transversali. Capacitatea cutiei -
100 tuburi. Temperatura de operare
-85°C-+37 °C. Autoclavabile.
Pentru dispozitivele medicale

33100000-1



pag. 44

CantitateaUnitatea de
măsura

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

200.00Bucată54.1 Cryoboxes pentru tuburi 2 ml Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.termenul de livrare 1 tranșa
11.2021

33100000-1

55 Cryoboxes pentru tuburi 5 ml
100.00Bucată55.1 Cryoboxes pentru tuburi 5 ml Cutii cryo pentru păstrarea tuburilor

cryo cu volum 4,5ml - 5ml. Capac
din plastic transparent cu
numerotarea pozițiilor tuburilor.
Locurile pentru tuburi să fie
despărțiți prin pereți transversali
Capacitatea cutiei - 81 tuburi.
Temperatura de operare -85°C-+37
°C. Autoclavabile. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*

33100000-1
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100.00Bucată55.1 Cryoboxes pentru tuburi 5 ml Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
tranșa 11.2021

33100000-1

56 Standart de turbiditate McFarland (Set 0.5,
1.0, 2.0, 3.0, 4.0)

4.00Set56.1 Standart de turbiditate McFarland (Set 0.5, 1.0,
2.0, 3.0, 4.0)

Set standard de turbiditate
McFarland (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0).
Termenul de valabilitate indicat pe
ambalaj de producător nu mai mic
de 12 luni - 5 tuburi in set. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-

33100000-1



pag. 46

CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Set56.1 Standart de turbiditate McFarland (Set 0.5, 1.0,
2.0, 3.0, 4.0)

confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.termenul de livrare 1 tranșa
07.2021

33100000-1

57 Auramin O
50.00Gram57.1 Auramin O Pulbere pentru examen microscopic

fluorescent.Ambalaj - flacon max.
50 g. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
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50.00Gram57.1 Auramin O termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
tranșa 11.2021

33100000-1

58 Rodamina C
25.00Gram58.1 Rodamina C Pulbere pentru examen microscopic

fluorescent.Ambalaj - flacon max.
25 g. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
tranșa 11.2021

33100000-1

59 Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur
40.00Kilogram59.1 Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur Granule. Puritate – chimic pur

≥98%, pentru analize de
laborator.Ambalaj – flacon
maximum 1 kg. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor

33100000-1
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40.00Kilogram59.1 Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
tranșa 11.2021

33100000-1

60 Citrat de Na (C6H5Na3O7)
3.00Kilogram60.1 Citrat de Na (C6H5Na3O7) Tri-Sodium citrate dihydrate

(C6H5Na3O7•2H2O) pentru
analize de laborator. Pulbere.
Puritate - chimic pur >98%.
Ambalaj - flacon maximum 1 kg.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
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pag. 49

CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Kilogram60.1 Citrat de Na (C6H5Na3O7) cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.termenul de livrare 1 tranșa
11.2021

33100000-1

61 Citrat de Magneziu
100.00Gram61.1 Citrat de Magneziu Magnezium Citrate tribasic

nonahidrate for microbiology >95%
KT. Ambalaj – flacon maximum
100g. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de

33100000-1
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100.00Gram61.1 Citrat de Magneziu referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.termenul de livrare 1 tranșa
11.2021

33100000-1

62 Glycerol
1000.00Mililitru62.1 Glycerol Glycerol (glycerin) lyophilized. /

culture media base 500ml. Ambalaj
– flacon maximum 500ml. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
tranșa 11.2021

33100000-1

63 Monofosfat de potasiu (KH2PO4)
3.00Kilogram63.1 Monofosfat de potasiu (KH2PO4) KH2PO4 pentru prepararea soluției

tampon fosfat. Pulbere. Puritate -
chimic pur >98%.      Ambalaj -
flacon maximum 1 kg. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției

33100000-1
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3.00Kilogram63.1 Monofosfat de potasiu (KH2PO4) Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.termenul de livrare 1 tranșa
11.2021

33100000-1

64 NaCl (for molecular biology)
100.00Gram64.1 NaCl (for molecular biology) NaCl (for molecular biology).

Ambalaj – flacon maximum 500g.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
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100.00Gram64.1 NaCl (for molecular biology) declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. 1 tranșa 07.2021

33100000-1

65 Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate
Na2HPO4

2.00Kilogram65.1 Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate
Na2HPO4

Na2HPO4 pentru prepararea
soluției de tampon fosfat. Pulbere,
puritate chimic pur >98%.  Ambalaj
– flacon maximum 1 kg. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document

33100000-1
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2.00Kilogram65.1 Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate
Na2HPO4

e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.termenul de livrare 1 tranșa
07.2021

33100000-1

66 Dimethyl sulphoxide
1000.00Mililitru66.1 Dimethyl sulphoxide Dimethyl sulphoxide (Hibri-Max).

bottle; to prepare rifampicin stock.
Ambalaj – flacon maximum 500m1
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.termenul de livrare 1 tranșa
07.2021

33100000-1

67 Sodium dodecyl sulfate
25.00Gram67.1 Sodium dodecyl sulfate Sodium dodecyl sulfate ultra pur

(≥99,5 %, 1M 288.38 g/mol).
Ambalaj - flacon 25g. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate

33100000-1
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25.00Gram67.1 Sodium dodecyl sulfate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.termenul de livrare 1 tranșa
07.2021

33100000-1

68 TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM
EDTA

100.00Gram68.1 TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM
EDTA

TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0),
100 mM EDTA (pH 8.0) in apa
deionizata, sterilizata cu abur)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce

33100000-1
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100.00Gram68.1 TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM
EDTA

atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. 1 tranșa 1 tranșa 07 .2021.

33100000-1

69 Lysosym
4.00Gram69.1 Lysosym Lysosym (Muramidază de ouă de

găină alb. Muramidază
mucopeptidelor N-acetylmuramoyl-
hydrolase EC 3.2.1.17Optimum pH:
6,0 - greutate 7.0Molecular: Dl =
14.4 activitate kDSpecific: aprox.
50.000 U / mg conform Shugar
(modificat), la 25 ° C cu
Micrococcus luteus ca substrat. 1 U
determină o scădere a absorbanței
de 0.001/minSpecificity:
hidrolizeaza GlcNAc beta 1 → 4
legături de acid N-acetil-muramic
de coloana vertebrală polizaharidă
de peptidoglycans. Liofilizat)
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în

33100000-1
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4.00Gram69.1 Lysosym funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
tranșa 07..2021

33100000-1

70 Proteinase K
8.00Mililitru70.1 Proteinase K Proteinase K (>600 mAU/ml, in

solutie gata de utilizare). Ambalaj -
flacon 2ml. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu

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

8.00Mililitru70.1 Proteinase K indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare

33100000-1

71 Cetyltrimethylammonium bromide
200.00Gram71.1 Cetyltrimethylammonium bromide Cetyltrimethylammonium bromide

(C19H42NBr, 364.46 g/mol-masa
molara, in forma de praf) CTAB.
Ambalaj-  Flacon 100g Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.termenul de livrae  1 tranșa
07.2021

33100000-1

72 Izoamil alcool
2.00Litru72.1 Izoamil alcool Izoamil alcool (C5H12O, 1M

88.148 g/mol, Lichid limpede,
incolor, densitatea 0.8104 g/cm3 at
20 °C, solubilitatea in apa  28 g/L,
foarte solubil în acetonă, eter
dietilic, etanol). Ambalaj - flacon

33100000-1
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2.00Litru72.1 Izoamil alcool 500-1000ml Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
tranșa 07.2021

33100000-1

73 Isopropanol
3.00Litru73.1 Isopropanol 2-Propanol (Isopropanol) for

molecular biology. Ambalaj -
flacon 500-1000ml Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele

33100000-1
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3.00Litru73.1 Isopropanol : Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare

33100000-1

74 Cloroform
5.00Litru74.1 Cloroform Cloroform  99.8%, ChCl3.

Ambalaj- flacon 500-1000ml
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi

33100000-1
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5.00Litru74.1 Cloroform ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 2
transa /07.2021

33100000-1

75 NALC (N-Acetyl-L-cystein)
2500.00Gram75.1 NALC (N-Acetyl-L-cystein) C5H9NO3S, N-Acetil-L-cidtein

(NALC), pentru analize de
laborator. Pulbere, Puritate – chimic
pur >98%.    Ambalaj – flacon
maxim 50,0 g. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare  1
transa /07.2021

33100000-1

76 L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen)



pag. 61

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2000.00Gram76.1 L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) Aminoacid utilizat pentru
prepararea mediului nutritiv
Lowenstein Jensen. Pulbere,
Puritate - ≥98% (HPLC). Ambalaj -
maxim 100 g Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare  1
transa /07.2021

33100000-1

77 Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-
Jensen)

2000.00Gram77.1 Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-
Jensen)

Aminoacid utilizat pentru
prepararea mediului nutritiv
Lowenstein Jensen.  Sare sodică din
acidul glutamic, un aminoacid non-
esențial apărut natural. Pulbere,
Puritate≥98% (HPLC). Ambalaj -
max 100 g. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a

33100000-1
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2000.00Gram77.1 Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-
Jensen)

dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa /07.2021

33100000-1

78 Malachite Oxalate Green (Mediu
Lowenstein-Jensen)

50.00Gram78.1 Malachite Oxalate Green (Mediu Lowenstein-
Jensen)

Substanta folosita la prepararea
mediului nutririv Lowenstein-
Jensen, Basic Green 4, N,N,N',N'-
Tetramethyl-4,4'-
Diaminotriphenylcarbenio Oxalate
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila

33100000-1
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50.00Gram78.1 Malachite Oxalate Green (Mediu Lowenstein-
Jensen)

Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 1
transa /07.2021

33100000-1

79 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml
pentru izolarea M. tuberculosis*

20000.00Bucată79.1 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml
pentru izolarea M. tuberculosis*

Mediu Lowenstein-Jensen pentru
izolarea M. tuberculosis. Tub cu
8,0ml mediu gata pentru utilizare,
lungime tub 150-160 mm,
diametrul extern al tubului 17-18
mm, diametrul intern al gatului
tubului nu mai mic- 12 mm. Capac
din polipropilenă de densitate
înaltă, ce se poate deschide/ închide
ușor printr-o singură operație
manuală. Produsele vor fi acceptate
doar după efectuarea controlului
calității și apariția vizibilă a
creșterii în decurs de 14 zile din
momentul incubării.Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității

33100000-1
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20000.00Bucată79.1 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml
pentru izolarea M. tuberculosis*

cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare  3
transe /Apr-Aug-Dec 2021

33100000-1

80 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu
antibiotice*

5000.00Bucată80.1 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu
antibiotice*

Mediu Lowenstein-Jensen pentru
testarea sensibilității M.
tuberculosis către preparatele
antituberculoase. Tub cu 8,0 ml
mediu cu un antibiotic, specific.
Lungimea tubului 150-160mm,
diametrul extern al tubului 17-
18mm, diametrul intern al gatului
tubului nu mai mic de 12 mm.
Capacul va fi din polipropilenă de
densitate înaltă, ce se poate
deschide/închide ușor printr-o
singură operație manuală. Produsele
vor fi acceptate doar după
efectuarea controlului calității.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi

33100000-1
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5000.00Bucată80.1 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu
antibiotice*

ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 3
transe /Apr-Aug-Dec 2021

33100000-1

81 Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT
7.0ml.Cod-245113

350.00Set81.1 Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT
7.0ml.Cod-245113

Pentru detecția M. tb, pentru
utilizarea în sistemul BACTEC
MGIT 960. Ambalaj - set/kit 100
tuburi. Cod-245113 Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit

33100000-1
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350.00Set81.1 Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT
7.0ml.Cod-245113

numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare  3
transe /Apr-Aug-Dec 2021

33100000-1

82 BBL™ MGIT™ PANTA™
110.00Set82.1 BBL™ MGIT™ PANTA™ BBL™ MGIT™ PANTA™

Antibiotic Mixture, Lyophilized.
Cod - 245114 Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 3
transe /Apr-Aug-Dec 2021

33100000-1

83 BD BACTEC™ MGIT™  OADC
Enrichment

55.00Flacon83.1 BD BACTEC™ MGIT™  OADC Enrichment BD BACTEC™ MGIT™  OADC
Enrichment;  Flacon 50.0ml, Cod
245116. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se

33100000-1
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55.00Flacon83.1 BD BACTEC™ MGIT™  OADC Enrichment prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 3
transe /Apr-Aug-Dec 2021

33100000-1

84 PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb
față de PZ

15.00Set84.1 PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de
PZ

Pentru utilizarea în sistemul
automat BACTEC MGIT 960.
BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit
50 tests 245128 Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi

33100000-1
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15.00Set84.1 PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de
PZ

ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 3
transe /Apr-Aug-Dec 2021

33100000-1

85 PZ Medium, pentru testare sensibilitate M.
tb față de PZ

30.00Set85.1 PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb
față de PZ

Pentru utilizarea în sistemul
automat BACTEC MGIT 960.
BACTEC™ MGIT™ 960 PZA
Medium 25 tubes 245115 Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -

33100000-1
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30.00Set85.1 PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb
față de PZ

copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 3
transe /Apr-Aug-Dec 2021

33100000-1

86 Rapid test for detection of MPT 64 Antigen
- SD Bioline TB Ag MPT64

75.00Set86.1 Rapid test for detection of MPT 64 Antigen -
SD Bioline TB Ag MPT64

Rapid test for detection of MPT 64
Antigen - SD Bioline TB Ag
MPT64, krturi 25 bucati Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare  2
transe /Aug-Dec

33100000-1

87 GenoType CM (HAIN) identifucarea
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micobateriilor non-tuberculoase
2.00Set87.1 GenoType CM (HAIN) identifucarea

micobateriilor non-tuberculoase
Echivalent – GenoType CM
(HAIN). Ambalaj – set/kit pentru
96 teste. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 2
transe /Aug-Dec

33100000-1

88 GenoType AS (HAIN) identifucarea
micobateriilor non-tuberculoase

2.00Set88.1 GenoType AS (HAIN) identifucarea
micobateriilor non-tuberculoase

Echivalent – GenoType AS
(HAIN). Ambalaj – set/kit pentru
96 teste. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele

33100000-1
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2.00Set88.1 GenoType AS (HAIN) identifucarea
micobateriilor non-tuberculoase

medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 2
transe /Aug-Dec

33100000-1

89 GenoType MTBDRplus (96 tests/kit),
Version 2.0 (test)

15.00Set89.1 GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version
2.0 (test)

Echivalent – GenoType
MTBDRplus (HAIN). Ambalaj –
set/kit pentru 96 teste.pentru
identificarea M.tuberculosis și
testarea sensibilității față de RIF și
INH. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Set89.1 GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version
2.0 (test)

confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 2
transe /Aug-Dec

33100000-1

90 GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit)
15.00Set90.1 GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) Echivalent – GenoType MTBDRsl

(HAIN). Ambalaj – set/kit pentru
96 teste. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Set90.1 GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) *Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 2
transe /Aug-Dec

33100000-1

91 Catridge Xpert pentru detecția M. tb și
rezistenței la Rifampicină

10750.00Bucată91.1 Catridge Xpert pentru detecția M. tb și
rezistenței la Rifampicină

Pentru utilizare cu echipamentul
GeneXpert. Ambalaj – set/kit pînă
la 50 teste. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 2
transe /Aug-Dec

33100000-1

92 Quantiferon-Plus 2 Plate ELISA kit sau
echivalent

15.00Set92.1 Quantiferon-Plus 2 Plate ELISA kit Set ELISA, include:  2*96 plate,
acoperite cu anticorpi de soareci
monoclonali anti-uman, IFN-γ; 1
flacon cu standard liofilizat, care
contine IFN-γ uman, bovine casein,
0.01%- conservant; diluent,
conjugat 100x de anticorpi de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Set92.1 Quantiferon-Plus 2 Plate ELISA kit soareci anti-umani, bufer pentru
spălare - , pH7,2, soluție de
substrat, stop-reagent. (15 kits=660
tests) Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 2
transe /Aug-Dec

33100000-1

93 QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus)
Kits (200 tubes)  sau echivalent

15.00Set93.1 QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) Kits
(200 tubes)

QFT-Plus Blood Collection Tubes
(200): Nil - 50, TB1- 50, TB2-50,
Mitogen - 50, vacutainer tubes.
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Set93.1 QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) Kits
(200 tubes)

nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare 2
transe /Aug-Dec

33100000-1

94 Fit Test Kit FT-30 Bitrex
10.00Set94.1 Fit Test Kit FT-30 Bitrex 3M FT-30 Bitrex Respirator Fit

Test Kit Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către
participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Set94.1 Fit Test Kit FT-30 Bitrex (rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare
1transa/ Iulie 2021

33100000-1

95 Spor test pentru sterilizare
6.00Set95.1 Spor test pentru sterilizare Indicatori biologici SporAmpule

pentru verificarea sterilizarii ;20
indicatori pe cutie Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Set95.1 Spor test pentru sterilizare 1transa/ Iulie 202133100000-1
96 Mycobacterium tuberculosis subsp.

tuberculosis (ATCC® 27294™)TMC 102
[H37Rv]

4.00Pereche96.1 Mycobacterium tuberculosis subsp.
tuberculosis (ATCC® 27294™)TMC 102
[H37Rv]

Deposited As- Mycobacterium
tuberculosis (Zopf) Lehmann and
Neumann; Strain Designations-
TMC 102 [H37Rv]; Isolation-
Derived from E.R. Baldwin's 1905
human-lung isolate H37 by W.
Steenken in 1934; Biosafety Level
– 3; Product Format -frozen
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia.
termenul de livrare 1transa/ Iulie
2021

33100000-1

97 Catridge Xpert  teste MTB/RIF ULTRA
150.00Bucată97.1 Catridge Xpert  teste MTB/RIF ULTRA Pentru detecția M. tb și rezistenței

la Rifampicinăș utilizare cu
echipamentul GeneXpert. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

150.00Bucată97.1 Catridge Xpert  teste MTB/RIF ULTRA Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia. termenul de livrare
1transa/ Iulie 2021

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte
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
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

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

Nu se cere Nu

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

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

Nu

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

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

Nu

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

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

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

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (se va indica)

Nu

11 Raportul financiar Ultimul raport/ situația financiară - Copie- confirmată
prin semnătură și ștampila 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 Formularul ofertei F 4.2 Formularul F 4.2 - pe suport de hîrtie (original, semnat
și ștampilat de către ofertant) și în format electronic
(fișier excel personalizat), completat. Conținutul
imprimat pe hîrtie și cel în format electronic trebuie să
fie identic.

Da

16 Formularul ofertei F 4.1 Formularul F 4.1 - pe suport de hîrtie (original, semnat
și ștampilat de către ofertant) și în format electronic
(fișier excel personalizat), completat. Conținutul
imprimat pe hîrtie și cel în format electronic trebuie să
fie identic.

Da

17 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul presonal) – confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului;

Da

18 Document Unic de Achiziții European (DUAE) Completat conform modelului atașat, original, cu
aplicarea suplimentară a semnăturii și ștampilei
Participantului.

Da

19 Garanţia pentru ofertă (F3.2) -original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform
formularului F 3.2 din Documentația standard/ transfer

Da

20 Declarație de la Ofertant original, 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

21 Declarație cu privire la termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui 80% din termenul total
al produsului, dar nu mai mic de 12 luni, original
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

22 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont – original/copie –
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da
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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

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: 09.11.2020 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

09.11.2020 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 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

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

Conducătorul grupului de lucru: 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 consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul
Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru
anul 2021

1.3. Numărul procedurii: 20/00192
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
67 din 09.10.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Ministerul Finanțelor

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 Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Agenția Națională a

Penitenciarelor
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 Containere pentru spută, pentru
centrifugare, 50 ml
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1.1 33100000-1 Containere pentru spută, pentru
centrifugare, 50 ml

Bucată 99000.00 Tuburi polipropilen, pentru centrifugare,
volum 50,0 ml, sterile. Tuburile vor fi
conice fără „fustiţe”, cu gradaţie vizibilă
printată inclusiv în partea de jos a tubului,
pereţi ultra transparenţi, groşi ce permit
centrifugarea până la 6000 RCF, rezistenţă
foarte înaltă la solvenţi. Pe peretele extern
va exista o zonă albă, mată pentru
etichetare cu marcheri de laborator.
Capacul va fi din polipropilenă de
densitate înaltă, ce se poate închide uşor
printr-o singură operaţie manuală. Capacul
va fi fixat de tub, nu separat. Sterilizare
asigurată prin radiaţii, non-
citotoxice.ADN/ARN free Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

2 Lame de sticlă, (bucată)



24.10.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 3/100

2.1 33100000-1 Lame de sticlă, (bucată) Bucată 98500.00 Dimensiuni: (25,4mm x 76,2mm x 1-
1,2mm), cu marginea şlefuită, mată p/u
înscrieri; curate și degresate; ambalate
tropical (Cîte o foaie de hîrtie între fiecare
lamă), ambalaj – maximum 50 bucăți.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia.termenul de livrare
1 transa 11.2021

3 Anse bacteriologice
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3.1 33100000-1 Anse bacteriologice Bucată 96000.00 Polisteren flexibil, 10 µl, sterile, de unic
uz. Lungimea - 220+/-10mm. Vor fi cu 2
vârfuri diferite – 1 vârf destinat preparării
frotiurilor, al 2-lea destinat inoculării
culturii.Ambalaj – maximum 20 buc.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

4 Carbolfuchsin, 1,0%
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4.1 33100000-1 Carbolfuchsin, 1,0% Litru 100.00 Soluție, 1,0% fucsină pentru metoda de
colorare Ziehl Neelsen, gata pentru
utilizare.Ambalaj - butelie maxim 0.5 l.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

5 Albastru de methilen, 0,1%
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5.1 33100000-1 Albastru de methilen, 0,1% Litru 190.00 Soluţie, 0,1% albastru de metilen pentru
metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata
pentru utilizare. Ambalaj - butelie
maximum 0.5 l. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

6 Acid sulfuric, H2SO4, 98%
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6.1 33100000-1 Acid sulfuric, H2SO4, 98% Litru 100.00 Soluție, 96-98,0% acid sulfuric, puritate-
tehnic. Ambalaj - butelie maximum 0.5 l.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

7 Acid clorhidric
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7.1 33100000-1 Acid clorhidric Litru 50.00 ≥35%HCl; densitatatea ≥1.17g/cm3, masa
moleculară (MW) 36,5 g/mol; Ambalaj -
max. 0.5 l Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

8 Ulei de imersie
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8.1 33100000-1 Ulei de imersie Litru 5.00 Ulei de origine sintetică. Indicele de
refracție (RI) 1.515-1.517; cu o
vîscozitatea la 20, Utilizat pentru
examinarea frotiurilor la microscopul
optic. Ambalaj - 25 ml. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

9 Fenol, cristale
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9.1 33100000-1 Fenol, cristale Gram 2500.00 Puritate ≥99%; masa moleculară (MW)
94,11 g/mol; punctul de topire 40,8 °C;
componenta principală a produsului
≥80%. Ambalaj - max. 100g. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

10 Alcool medical (Ethanol 95%)
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10.1 33100000-1 Alcool medical (Ethanol 95%) Litru 161.00 Ethanol ≥95%, tehnic, C2H60. Pentru uz
în laborator medical.Ambalaj - butelie
maximum 1 l. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

11 Markere
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11.1 33100000-1 Markere Bucată 140.00 Rezistente la apă, alcool şi acizi. Vârful
peniței 1 mm. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

12 Hârtie de filtru
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12.1 33100000-1 Hârtie de filtru Bucată 1250.00 Dimensiuni : 580mm x 580 mm, greutate
87 g/m3. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

13 Fuxină bazică, pentru colorația Ziehl
Neelsen, praf
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13.1 33100000-1 Fuxină bazică, pentru colorația Ziehl
Neelsen, praf

Gram 2500.00 Formula Moleculară:C20H20ClN3,
Certificată, cu index de culoare(CI)
42510, masa moleculară (MW)
337.85g/mol; punctul de topire 200 °C;
componenta principală a produsului
≥80%. Ambalaj - maximum 25g. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

14 Albastru de metilen, praf
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14.1 33100000-1 Albastru de metilen, praf Gram 2505.00 Formula Moleculară:C16H18ClN3S,
Certificată, cu index de culoare(CI)
50015, masa moleculară (MW) 319.86
g/mol; punctul de topire 180 °C;
componenta uscată a produsului ≥82%.
Ambalaj - maximum 25g. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. Termenul de livrare
1 transa 11. 2021

15 Timer
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15.1 33100000-1 Timer Bucată 60.00 Posibilitatea setării timpulului de 0-60
minute și să aibă o carcasă de plastic
posibil de dezinfectat. Timerul să aibă un
sunet pentru a semnala timpul scurs, un
suport sau o clipsă pentru a se atașa la
halatele de laborator. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. Termenul de livrare
1 transa11.2021

16 Termometru digital minimal si maximal -
minus -30- plus+50
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16.1 33100000-1 Termometru digital minimal si maximal -
minus -30- plus+50

Bucată 15.00 Termometru digital minim si de maxim;
Domeniu temperatura -30…+50˚C/
rezoluție 0,1˚C; Memorie interna pentru
minim si maxim; cu senzor de alarma. Să
se poată utiliza in încăperi , frigidere,
congelatoare, incubatoare. Să se livreze cu
suport pentru atașare pe vitrina frigorifica
sau pe vitrina incubatorului .Să se livreze
însoțit de declarație de conformitate de la
producător; Să se livreze cu standardul
European EN13485 referitor la controlul
temperaturii produselor (transport si
depozitare); cu Certificat de
etalonare/calibrare Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. Termenul de livrare
1 transa /iunie 2021

17 Termometru digital minimal si maximal -
minus -80-+50

17.1 33100000-1 Termometru digital minimal si maximal -
minus -80-+50

Bucată 8.00 Termometru digital minim si de maxim;
Domeniu temperatura -80˚C-+50˚C
rezoluție 0,1˚C; Memorie interna pentru
minim si maxim; cu senzor de alarma.Să
se livreze însoțit de declarație de
conformitate de la producător; Să se
livreze cu standardul European EN13485
referitor la controlul temperaturii
produselor (transport si depozitare);
Obligatoriu sa se livreze cu Certificat de
etalonare/calibrare termenul de livrare 1
transa 11.2021

18 Termometru maximal cu lichid
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18.1 33100000-1 Termometru maximal cu lichid Bucată 20.00 Intervalul de temperatura monitorizat
-10+150 °C, valoarea unei diviziuni
0.1°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj
original, marcat şi etichetat de producător,
obligator cu certificat metrologic Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa iunie.2021

19 Boxe p/u păstrarea lamelor
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19.1 33100000-1 Boxe p/u păstrarea lamelor Bucată 50.00 Cutii fabricate din polistiren de înaltă
densitate pentru păstrarea lamelor de sticlă
(cu dimensiunile 26mm x 76mm).
Capacitatea - maximum 100 lame per
cutie. Rezistente la dezinfectanţii uzuali.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. Termenul de livrare
1 transă 11.2021

20 Mănuși medicale
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20.1 33100000-1 Mănuși medicale Bucată 20000.00 Mănuși de unică folosință fără pulbere,
fără latex, din vinil, clasificate ca CE
categoria III (pentru riscuri complexe) și
cu o suprafață texturată pentru rezistență
la alunecare; ≥0,3 mm grosime și ≥240
mm lungime; stocate în dimensiuni (mici -
50%, mediu - 40% și mare - 10%) Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa 11.2021

21 Suport pentru tuburi de 50 ml
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21.1 33100000-1 Suport pentru tuburi de 50 ml Bucată 50.00 Polipropilen de densitate înaltă, rezistență
înaltă la dezinfectanți chimici și
temperatură înaltă, autoclavabile. Găurele
suportului să aibă diametrul 30-35 mm
conform tuburilor de centrifugare de 50
ml, 21 locuri (3x7). Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transă 11.2021

22 Suport pentru tuburi de 20x28 mm
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22.1 33100000-1 Suport pentru tuburi de 20x28 mm Bucată 50.00 Polipropilen de densitate înaltă, rezistență
înaltă la dezinfectanți chimici și
temperatură înaltă, autoclavabile. Găurele
suportului rotunde cu diametrul 20-28 mm
conform tuburilor cu mediu, 40 locuri
(4x10). Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de
valabilitate1 transa /11.2021

23 Spirtiere
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23.1 33100000-1 Spirtiere Bucată 61.00 Destinate pentru fixarea frotiurilor pentru
examenul microscopic. Spirtiera 100ml,
cu sistem de siguranță a fitilului. Carcasa
externa metalică. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa /11.2021

24 Foarfece medical
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24.1 33100000-1 Foarfece medical Bucată 100.00 Din inox, Lungimea 150 mm, drepte,
ascutite la capat Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
2 transa /11.2021

25 Pincete medicale
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25.1 33100000-1 Pincete medicale Bucată 100.00 Din inox, Lungimea 145 mm, anatomice.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. Termenul de livrare
3 transa /11.2021

26 Colbă gradată din sticla cu capac filetat
din plastic, volumul 100ml
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26.1 33100000-1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 100ml

Bucată 25.00 Autoclavabile până la 140°C. Rezistente
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in
ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
4 transa /11.2021

27 Colbă gradată din sticla cu capac filetat
din plastic, volumul 250ml
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27.1 33100000-1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 250ml

Bucată 20.00 Autoclavabile până la 140°C. Rezistente
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in
ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
5 transa /11.2021

28 Colbă gradată din sticla cu capac filetat
din plastic, volumul 500ml
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28.1 33100000-1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 500ml

Bucată 20.00 Autoclavabile până la 140°C. Rezistente
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in
ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
6 transa /11.2021

29 Colbă gradată din sticla cu capac filetat
din plastic, volumul 1000ml
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29.1 33100000-1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 1000ml

Bucată 20.00 Autoclavabile până la 140°C. Rezistente
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in
ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
7 transa /11.2021

30 Colbă gradată din sticla cu capac filetat
din plastic, volumul 2000ml
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30.1 33100000-1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 2000ml

Bucată 20.00 Autoclavabile până la 140°C. Rezistente
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in
ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate.Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. Termenul de livrare
8 transa /11.2021

31 Colbă gradată din sticla cu capac filetat
din plastic, volumul 5000ml
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31.1 33100000-1 Colbă gradată din sticla cu capac filetat din
plastic, volumul 5000ml

Bucată 5.00 Autoclavabile până la 140°C. Rezistente
pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in
ambalaj original, securizat, marcat şi
etichetat de producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. Termenul de livrare
9 transa /11.2021

32 Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul
200ml
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32.1 33100000-1 Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul
200ml

Bucată 20.00 Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza plană.
Seturile vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
10 tranșe 11.2021

33 Cilindru gradat, volumul 500ml
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33.1 33100000-1 Cilindru gradat, volumul 500ml Bucată 6.00 Seturile vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. teremenul de
livrare 11 transe 11.2021

34 Cilindru gradat, volumul 100ml
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34.1 33100000-1 Cilindru gradat, volumul 100ml Bucată 6.00 Seturile vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. teremenul de
livrare 12 transe 11.2021

35 Pîlnie din sticlă
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35.1 33100000-1 Pîlnie din sticlă Bucată 10.00 Seturile vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. teremenul de
livrare 13 transe 11.2021

36 Respiratoare
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36.1 33100000-1 Respiratoare Bucată 20800.00 Strictly for medical use in TB laboratories,
sections MDR TB (will be used by
medical staff from laboratories); Can help
protect against airborne micro-organisms
such as mycobacterium tuberculosis,
SARS; Protection Level – FFP2 (N95);
Assigned Protection Factor - min. 10;
Includes an exhalation valve fitted to the
front of the respirator which minimizes
heat and moisture build-up; For multiple
use; medium size; CE marked to EC
Directive 89/686 and comply with the
Medical Devices Directive, Certification
EN149:20001 and/or CE0086; Written
proof that the offered respirator is used in
at least 3 European countries Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. teremenul de
livrare 14 transe 11.2021

37 Pipete automate cu volum ajustabil 100-
1000 mcl
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37.1 33100000-1 Pipete automate cu volum ajustabil 100-
1000 mcl

Bucată 4.00 Micropipeta cu volum variabil 100-
1000mcl. Seturile vor fi livrate in ambalaj
original, marcat şi etichetat de producător,
cu certificat de calitate sau certificat
metrologic; Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. teremenul de
livrare 15 transe 11.2021

38 Pipete automate cu volum ajustabil 20-
200 mcl
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38.1 33100000-1 Pipete automate cu volum ajustabil 20-200
mcl

Bucată 4.00 Micropipeta cu volum variabil 20-
200mcl.Seturile vor fi livrate in ambalaj
original, marcat şi etichetat de producător,
cu certificat de calitate sau certificat
metrologic; Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. teremenul de
livrare 16 transe 11.2021

39 Pipete automate cu volum ajustabil 1-10
mcl
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39.1 33100000-1 Pipete automate cu volum ajustabil 1-10
mcl

Bucată 4.00 Micropipeta cu volum variabil 1-10mcl.
Seturile vor fi livrate in ambalaj original,
marcat şi etichetat de producător, cu
certificat de calitate sau certificat
metrologic; Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. teremenul de
livrare 17 transe 11.2021

40 Pipete automate cu volum ajustabil 1000-
5000 mcl



24.10.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 40/100

40.1 33100000-1 Pipete automate cu volum ajustabil 1000-
5000 mcl

Bucată 4.00 Micropipeta cu volum variabil 1.0-5ml.
Seturile vor fi livrate in ambalaj original,
marcat şi etichetat de producător, cu
certificat de calitate sau certificat
metrologic; Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile de
performanţă şi calitate. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. teremenul de
livrare 18 transe 11.2021

41 Pipete de transfer
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41.1 33100000-1 Pipete de transfer Bucată 60000.00 Polyethylene de densitate joasă,
transparente, sterile. Volum pentru vârf – 3
ml (pas gradație la vârf – 0,5 ml). Ambalaj
- maximum 20 buc. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. teremenul de
livrare 1 transă 11.2021

42 Prosoape de hartie de unica folosinta
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42.1 33100000-1 Prosoape de hartie de unica folosinta Pereche 500.00 Prosoape de hartie de unica folosinta,
aprox. 230 x 300 mm pliate pentru a lua
ca bucati unice dintr-o cutie montata pe
perete. 150 prosoape / pachetPentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 trasă 11/2021

43 Pungi pentru deseuri biologice
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43.1 33100000-1 Pungi pentru deseuri biologice Bucată 1000.00 Volum 1.5-2 litri, din polietilena sau alt
material impermeabil. Seturile vor fi
livrate in ambalaj original, marcat şi
etichetat de producător. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transă

44 Folie de staniol
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44.1 33100000-1 Folie de staniol Bucată 150.00 Seturile vor fi livrate in ambalaj original,
securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare;
Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi
calitate. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 trasă 11.2021

45 Permanganat de potasiu
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45.1 33100000-1 Permanganat de potasiu Gram 200.00 KMnO4, pentru analize de laborator.
Pulbere. Puritate - chimic pur >98%.
Ambalaj – flacon 100g. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transă 11.2021

46 Dimethyl sulphoxide
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46.1 33100000-1 Dimethyl sulphoxide Litru 2.00 Dimethyl sulphoxide (Hibri-Max). bottle;
to prepare rifampicin stock Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transă 11.2021

47 Cutii Petri
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47.1 33100000-1 Cutii Petri Bucată 1000.00 Polipropilen de densitate înaltă,
transparent, de unic uz, sterile.
Dimensiuni 94 x 16 mm. Ambalaj –
maximum 20 buc. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
teremenul de livrare 1 transă 11.2021

48 Vârfuri pentru pipete automate 100-1000
μl
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48.1 33100000-1 Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl Bucată 20000.00 Volum 100-1000 µl, sterile, cu filtru.
Ambalaj - 96 vârfuri per cutie. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa /11.2021

49 Vârfuri pentru pipete automate 10-100 μl
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49.1 33100000-1 Vârfuri pentru pipete automate 10-100 μl Bucată 30000.00 Volum 10-100 µl, sterile, cu
filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. Termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

50 Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl
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50.1 33100000-1 Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl Bucată 5000.00 Volum 0,5-10 µl, sterile, cu filtru.
Ambalaj - 96 vârfuri per cutie. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

51 Tuburi 2,0 ml păstrare culturi
congelator-70C (Cryotube).
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51.1 33100000-1 Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-
70C (Cryotube).

Bucată 2000.00 Polipropilen densitate înaltă, transparent,
cu zonă mată pentru marcaj pe peretele
extern al tubului, gradate. Sterile, cu capac
filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără
fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj –
maximum 100 bucăți. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

52 Tuburi4,0ml păstrare culturi congelator-
70C (Cryotube).
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52.1 33100000-1 Tuburi4,0ml păstrare culturi congelator-
70C (Cryotube).

Bucată 1000.00 Polipropilen densitate înaltă, transparent,
cu zonă mată pentru marcaj pe peretele
extern al tubului, gradate. Sterile, cu capac
filetat, detasabil. Baza tubului cu suport
plat, posibil de a fi menținut pe suprafețe
netede. Volum 4,0 ml.Ambalaj –
maximum 100 bucăți. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia.termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

53 Tuburi 15,0ml conice
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53.1 33100000-1 Tuburi 15,0ml conice Bucată 15000.00 Polipropilen densitate înaltă, transparent,
cu zonă mată pentru marcaj pe peretele
extern al tubului, gradate. ADN/ARN free.
Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza
tubului conică, fără fustiță. Volum 15,0
ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
2 tranșa 11.2021

54 Cryoboxes pentru tuburi 2 ml
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54.1 33100000-1 Cryoboxes pentru tuburi 2 ml Bucată 200.00 Cutii cryo pentru păstrarea tuburilor cryo
cu volum 2ml. Capac din plastic
transparent cu numerotarea pozițiilor
tuburilor. Locurile pentru tuburi să fie
despărțiți prin pereți transversali.
Capacitatea cutiei - 100 tuburi.
Temperatura de operare -85°C-+37 °C.
Autoclavabile. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia.termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

55 Cryoboxes pentru tuburi 5 ml
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55.1 33100000-1 Cryoboxes pentru tuburi 5 ml Bucată 100.00 Cutii cryo pentru păstrarea tuburilor cryo
cu volum 4,5ml - 5ml. Capac din plastic
transparent cu numerotarea pozițiilor
tuburilor. Locurile pentru tuburi să fie
despărțiți prin pereți transversali
Capacitatea cutiei - 81 tuburi. Temperatura
de operare -85°C-+37 °C. Autoclavabile.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

56 Standart de turbiditate McFarland (Set
0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0)
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56.1 33100000-1 Standart de turbiditate McFarland (Set 0.5,
1.0, 2.0, 3.0, 4.0)

Set 4.00 Set standard de turbiditate McFarland
(0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0). Termenul de
valabilitate indicat pe ambalaj de
producător nu mai mic de 12 luni - 5
tuburi in set. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia.termenul de livrare
1 tranșa 07.2021

57 Auramin O
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57.1 33100000-1 Auramin O Gram 50.00 Pulbere pentru examen microscopic
fluorescent.Ambalaj - flacon max. 50 g.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

58 Rodamina C
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58.1 33100000-1 Rodamina C Gram 25.00 Pulbere pentru examen microscopic
fluorescent.Ambalaj - flacon max. 25 g.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

59 Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur
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59.1 33100000-1 Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur Kilogram 40.00 Granule. Puritate – chimic pur ≥98%,
pentru analize de laborator.Ambalaj –
flacon maximum 1 kg. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

60 Citrat de Na (C6H5Na3O7)
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60.1 33100000-1 Citrat de Na (C6H5Na3O7) Kilogram 3.00 Tri-Sodium citrate dihydrate
(C6H5Na3O7•2H2O) pentru analize de
laborator. Pulbere. Puritate - chimic pur
>98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia.termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

61 Citrat de Magneziu
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61.1 33100000-1 Citrat de Magneziu Gram 100.00 Magnezium Citrate tribasic nonahidrate
for microbiology >95% KT. Ambalaj –
flacon maximum 100g. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia.termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

62 Glycerol



24.10.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 62/100

62.1 33100000-1 Glycerol Mililitru 1000.00 Glycerol (glycerin) lyophilized. / culture
media base 500ml. Ambalaj – flacon
maximum 500ml. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

63 Monofosfat de potasiu (KH2PO4)
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63.1 33100000-1 Monofosfat de potasiu (KH2PO4) Kilogram 3.00 KH2PO4 pentru prepararea soluției
tampon fosfat. Pulbere. Puritate - chimic
pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1
kg. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia.termenul de livrare
1 tranșa 11.2021

64 NaCl (for molecular biology)
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64.1 33100000-1 NaCl (for molecular biology) Gram 100.00 NaCl (for molecular biology). Ambalaj –
flacon maximum 500g. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. 1 tranșa 07.2021

65 Di-Sodium hydrogen phosphate
dihidrate Na2HPO4
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65.1 33100000-1 Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate
Na2HPO4

Kilogram 2.00 Na2HPO4 pentru prepararea soluției de
tampon fosfat. Pulbere, puritate chimic
pur >98%. Ambalaj – flacon maximum 1
kg. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia.termenul de livrare
1 tranșa 07.2021

66 Dimethyl sulphoxide
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66.1 33100000-1 Dimethyl sulphoxide Mililitru 1000.00 Dimethyl sulphoxide (Hibri-Max). bottle;
to prepare rifampicin stock. Ambalaj –
flacon maximum 500m1 Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia.termenul de livrare
1 tranșa 07.2021

67 Sodium dodecyl sulfate
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67.1 33100000-1 Sodium dodecyl sulfate Gram 25.00 Sodium dodecyl sulfate ultra pur (≥99,5
%, 1M 288.38 g/mol). Ambalaj - flacon
25g. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia.termenul de livrare
1 tranșa 07.2021

68 TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100
mM EDTA
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68.1 33100000-1 TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100
mM EDTA

Gram 100.00 TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100
mM EDTA (pH 8.0) in apa deionizata,
sterilizata cu abur) Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. 1 tranșa 1 tranșa 07
.2021.

69 Lysosym
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69.1 33100000-1 Lysosym Gram 4.00 Lysosym (Muramidază de ouă de găină
alb. Muramidază mucopeptidelor N-
acetylmuramoyl-hydrolase EC
3.2.1.17Optimum pH: 6,0 - greutate
7.0Molecular: Dl = 14.4 activitate
kDSpecific: aprox. 50.000 U / mg
conform Shugar (modificat), la 25 ° C cu
Micrococcus luteus ca substrat. 1 U
determină o scădere a absorbanței de
0.001/minSpecificity: hidrolizeaza
GlcNAc beta 1 → 4 legături de acid N-
acetil-muramic de coloana vertebrală
polizaharidă de peptidoglycans. Liofilizat)
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 tranșa 07..2021

70 Proteinase K
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70.1 33100000-1 Proteinase K Mililitru 8.00 Proteinase K (>600 mAU/ml, in solutie
gata de utilizare). Ambalaj - flacon 2ml.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare

71 Cetyltrimethylammonium bromide
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71.1 33100000-1 Cetyltrimethylammonium bromide Gram 200.00 Cetyltrimethylammonium bromide
(C19H42NBr, 364.46 g/mol-masa molara,
in forma de praf) CTAB. Ambalaj- Flacon
100g Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia.termenul de livrae 1
tranșa 07.2021

72 Izoamil alcool
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72.1 33100000-1 Izoamil alcool Litru 2.00 Izoamil alcool (C5H12O, 1M 88.148
g/mol, Lichid limpede, incolor, densitatea
0.8104 g/cm3 at 20 °C, solubilitatea in apa
28 g/L, foarte solubil în acetonă, eter
dietilic, etanol). Ambalaj - flacon 500-
1000ml Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 tranșa 07.2021

73 Isopropanol
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73.1 33100000-1 Isopropanol Litru 3.00 2-Propanol (Isopropanol) for molecular
biology. Ambalaj - flacon 500-1000ml
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare

74 Cloroform
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74.1 33100000-1 Cloroform Litru 5.00 Cloroform 99.8%, ChCl3. Ambalaj-
flacon 500-1000ml Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
2 transa /07.2021

75 NALC (N-Acetyl-L-cystein)
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75.1 33100000-1 NALC (N-Acetyl-L-cystein) Gram 2500.00 C5H9NO3S, N-Acetil-L-cidtein (NALC),
pentru analize de laborator. Pulbere,
Puritate – chimic pur >98%. Ambalaj –
flacon maxim 50,0 g. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa /07.2021

76 L-asparagine (Mediu Lowenstein-
Jensen)
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76.1 33100000-1 L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) Gram 2000.00 Aminoacid utilizat pentru prepararea
mediului nutritiv Lowenstein Jensen.
Pulbere, Puritate - ≥98% (HPLC).
Ambalaj - maxim 100 g Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa /07.2021

77 Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-
Jensen)
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77.1 33100000-1 Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-
Jensen)

Gram 2000.00 Aminoacid utilizat pentru prepararea
mediului nutritiv Lowenstein Jensen.
 Sare sodică din acidul glutamic, un
aminoacid non-esențial apărut natural.
Pulbere, Puritate≥98% (HPLC). Ambalaj -
max 100 g. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa /07.2021

78 Malachite Oxalate Green (Mediu
Lowenstein-Jensen)
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78.1 33100000-1 Malachite Oxalate Green (Mediu
Lowenstein-Jensen)

Gram 50.00 Substanta folosita la prepararea mediului
nutririv Lowenstein-Jensen, Basic Green
4, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-
Diaminotriphenylcarbenio Oxalate Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1 transa /07.2021

79 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml
pentru izolarea M. tuberculosis*
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79.1 33100000-1 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml
pentru izolarea M. tuberculosis*

Bucată 20000.00 Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea
M. tuberculosis. Tub cu 8,0ml mediu gata
pentru utilizare, lungime tub 150-160 mm,
diametrul extern al tubului 17-18 mm,
diametrul intern al gatului tubului nu mai
mic- 12 mm. Capac din polipropilenă de
densitate înaltă, ce se poate deschide/
închide ușor printr-o singură operație
manuală. Produsele vor fi acceptate doar
după efectuarea controlului calității și
apariția vizibilă a creșterii în decurs de 14
zile din momentul incubării.Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
3 transe /Apr-Aug-Dec 2021

80 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml
cu antibiotice*
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80.1 33100000-1 Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu
antibiotice*

Bucată 5000.00 Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea
sensibilității M. tuberculosis către
preparatele antituberculoase. Tub cu 8,0
ml mediu cu un antibiotic, specific.
Lungimea tubului 150-160mm, diametrul
extern al tubului 17-18mm, diametrul
intern al gatului tubului nu mai mic de 12
mm. Capacul va fi din polipropilenă de
densitate înaltă, ce se poate deschide/
închide ușor printr-o singură operație
manuală. Produsele vor fi acceptate doar
după efectuarea controlului calității.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
3 transe /Apr-Aug-Dec 2021

81 Tuburi cu mediu de cultură tip BBL
MGIT 7.0ml.Cod-245113
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81.1 33100000-1 Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT
7.0ml.Cod-245113

Set 350.00 Pentru detecția M. tb, pentru utilizarea în
sistemul BACTEC MGIT 960. Ambalaj -
set/kit 100 tuburi. Cod-245113 Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
3 transe /Apr-Aug-Dec 2021

82 BBL™ MGIT™ PANTA™



24.10.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 82/100

82.1 33100000-1 BBL™ MGIT™ PANTA™ Set 110.00 BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic
Mixture, Lyophilized. Cod - 245114
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
3 transe /Apr-Aug-Dec 2021

83 BD BACTEC™ MGIT™  OADC
Enrichment
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83.1 33100000-1 BD BACTEC™ MGIT™  OADC
Enrichment

Flacon 55.00 BD BACTEC™ MGIT™  OADC
Enrichment; Flacon 50.0ml, Cod 245116.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
3 transe /Apr-Aug-Dec 2021

84 PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb
față de PZ
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84.1 33100000-1 PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față
de PZ

Set 15.00 Pentru utilizarea în sistemul automat
BACTEC MGIT 960. BACTEC™
MGIT™ 960 PZA Kit 50 tests 245128
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
3 transe /Apr-Aug-Dec 2021

85 PZ Medium, pentru testare sensibilitate
M. tb față de PZ
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85.1 33100000-1 PZ Medium, pentru testare sensibilitate M.
tb față de PZ

Set 30.00 Pentru utilizarea în sistemul automat
BACTEC MGIT 960. BACTEC™
MGIT™ 960 PZA Medium 25 tubes
245115 Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
3 transe /Apr-Aug-Dec 2021

86 Rapid test for detection of MPT 64
Antigen - SD Bioline TB Ag MPT64
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86.1 33100000-1 Rapid test for detection of MPT 64 Antigen
- SD Bioline TB Ag MPT64

Set 75.00 Rapid test for detection of MPT 64
Antigen - SD Bioline TB Ag MPT64,
krturi 25 bucati Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
2 transe /Aug-Dec

87 GenoType CM (HAIN) identifucarea
micobateriilor non-tuberculoase
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87.1 33100000-1 GenoType CM (HAIN) identifucarea
micobateriilor non-tuberculoase

Set 2.00 Echivalent – GenoType CM (HAIN).
Ambalaj – set/kit pentru 96 teste. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
2 transe /Aug-Dec

88 GenoType AS (HAIN) identifucarea
micobateriilor non-tuberculoase
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88.1 33100000-1 GenoType AS (HAIN) identifucarea
micobateriilor non-tuberculoase

Set 2.00 Echivalent – GenoType AS (HAIN).
Ambalaj – set/kit pentru 96 teste. Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
2 transe /Aug-Dec

89 GenoType MTBDRplus (96 tests/kit),
Version 2.0 (test)
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89.1 33100000-1 GenoType MTBDRplus (96 tests/kit),
Version 2.0 (test)

Set 15.00 Echivalent – GenoType MTBDRplus
(HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96
teste.pentru identificarea M.tuberculosis și
testarea sensibilității față de RIF și INH.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
2 transe /Aug-Dec

90 GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit)
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90.1 33100000-1 GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) Set 15.00 Echivalent – GenoType MTBDRsl
(HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.
Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
2 transe /Aug-Dec

91 Catridge Xpert pentru detecția M. tb și
rezistenței la Rifampicină
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91.1 33100000-1 Catridge Xpert pentru detecția M. tb și
rezistenței la Rifampicină

Bucată 10750.00 Pentru utilizare cu echipamentul
GeneXpert. Ambalaj – set/kit pînă la 50
teste. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
2 transe /Aug-Dec

92 Quantiferon-Plus 2 Plate ELISA kit sau
echivalent
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92.1 33100000-1 Quantiferon-Plus 2 Plate ELISA kit Set 15.00 Set ELISA, include: 2*96 plate, acoperite
cu anticorpi de soareci monoclonali anti-
uman, IFN-γ; 1 flacon cu standard
liofilizat, care contine IFN-γ uman, bovine
casein, 0.01%- conservant; diluent,
conjugat 100x de anticorpi de soareci anti-
umani, bufer pentru spălare - , pH7,2,
soluție de substrat, stop-reagent. (15
kits=660 tests) Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
2 transe /Aug-Dec

93 QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus)
Kits (200 tubes) sau echivalent
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93.1 33100000-1 QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus)
Kits (200 tubes)

Set 15.00 QFT-Plus Blood Collection Tubes (200):
Nil - 50, TB1- 50, TB2-50, Mitogen - 50,
vacutainer tubes. Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
2 transe /Aug-Dec

94 Fit Test Kit FT-30 Bitrex
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94.1 33100000-1 Fit Test Kit FT-30 Bitrex Set 10.00 3M FT-30 Bitrex Respirator Fit Test
Kit Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1transa/ Iulie 2021

95 Spor test pentru sterilizare
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95.1 33100000-1 Spor test pentru sterilizare Set 6.00 Indicatori biologici SporAmpule pentru
verificarea sterilizarii ;20 indicatori pe
cutie Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1transa/ Iulie 2021

96 Mycobacterium tuberculosis subsp.
tuberculosis (ATCC® 27294™)TMC 102
[H37Rv]
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96.1 33100000-1 Mycobacterium tuberculosis subsp.
tuberculosis (ATCC® 27294™)TMC 102
[H37Rv]

Pereche 4.00 Deposited As- Mycobacterium
tuberculosis (Zopf) Lehmann and
Neumann; Strain Designations- TMC 102
[H37Rv]; Isolation- Derived from E.R.
Baldwin's 1905 human-lung isolate H37
by W. Steenken in 1934; Biosafety Level
– 3; Product Format -frozen Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor medicale
emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)* Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt
înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a AMED se vor
prezenta Certificatele : Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. Documente confirmative:
*Manuale de service în una din limbile de
circulație internațională (rusa/engleza) și
manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de
stat - copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1transa/ Iulie 2021

97 Catridge Xpert teste MTB/RIF ULTRA
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97.1 33100000-1 Catridge Xpert teste MTB/RIF ULTRA Bucată 150.00 Pentru detecția M. tb și rezistenței la
Rifampicinăș utilizare cu echipamentul
GeneXpert. Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - certificat/extras
de înregistrare în Registrul de stat a
dispozitivelor medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant)* Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a AMED se vor prezenta
Certificatele : Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.
*Confirmarea precum la livrare termenul
de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia. termenul de livrare
1transa/ Iulie 2021

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

DA

3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului
(se va indica)

NU

3.11 Raportul financiar Ultimul raport/ situația financiară - Copie- confirmată prin
semnătură și ștampila 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 Formularul ofertei F 4.2 Formularul F 4.2 - pe suport de hîrtie (original, semnat și
ștampilat de către ofertant) și în format electronic (fișier
excel personalizat), completat. Conținutul imprimat pe hîrtie
și cel în format electronic trebuie să fie identic.

DA

3.16 Formularul ofertei F 4.1 Formularul F 4.1 - pe suport de hîrtie (original, semnat și
ștampilat de către ofertant) și în format electronic (fișier
excel personalizat), completat. Conținutul imprimat pe hîrtie
și cel în format electronic trebuie să fie identic.

DA

3.17 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul presonal) – confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului;

DA

3.18 Document Unic de Achiziții European (DUAE) Completat conform modelului atașat, original, cu aplicarea
suplimentară a semnăturii și ștampilei Participantului.

DA

3.19 Garanţia pentru ofertă (F3.2) -original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform
formularului F 3.2 din Documentația standard/ transfer

DA

3.20 Declarație de la Ofertant original, 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

3.21 Declarație cu privire la termenul de valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului,
dar nu mai mic de 12 luni, original confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului;

DA

3.22 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont – original/copie –
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

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. 20/00192 din 09.11.2020"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
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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:

conform specificațiilor tehnice pentru fiecare lot în parte

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: În termen de 30 zile după livrarea mărfii și recepţionarea facturilor fiscale.
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. 20/00192 
Pentru achiziţionarea de: Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator
pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al
Tuberculozei 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: 09.11.2020 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: 09.11.2020 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: 09.11.2020 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:

09.11.2020

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

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

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

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 20/00192 din 09.11.2020"

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.
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Conducătorul grupului de lucru: 

ANTOCI IVAN ________________________________


