
INVITAȚIE/ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 

Privind achiziționarea consumabile medicale, articole parafarmaceutice și dispozitive 

medicale întru combaterea COVID-19 conform necesităților IMSP-urile beneficiare, 

pentru anul 2021 

prin procedura de achiziție Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare 
 

1. Denumirea autorității contractante: Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate în 

Sănătate  

2. IDNO: 1016601000212 

3. Adresa: mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005 

4. Numărul de telefon/fax: 022-222-445 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.md; 

www.capcs.md;   

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la 

documentația de atribuire: dispozitive@capcs.md; office@capcs.md; www.capcs.md; 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 

mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 

achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție  

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor 

bunuri/servicii: 

Cod 

CPV 

Nr. 

Lot 

Denumire Lot Unitatea 

de 

măsură 

canitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă Valoarea 

estimată 

 33100000-

1 
1 

Cateter i/v periferic 

18G 
Bucată 10000 

1.dimensiune: 18 G2. port lateral  3.capac 

colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 

3.steril 4.de unică folosință 5.Material: 

poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră 

transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism 

automat de protecție de impungere accidentală 

8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre 

repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de 

obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate 

de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 

11.Ambalaj individual.*Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

54540 

mailto:office@capcs.md
http://www.capcs.md/
mailto:dispozitive@capcs.md
mailto:office@capcs.md


produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. * Mostre - Se vor 

prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 

accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile 

de circulate intemationala) 

 33100000-

1 
2 

Cateter i/v periferic 

20G 
Bucată 20150 

1.dimensiune: 20 G 2. port lateral  3.capac 

colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 

3.steril 4.de unică folosință 5.Material: 

poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră 

transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism 

automat de protecție de impungere accidentală 

8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre 

repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de 

obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate 

de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 

11.Ambalaj individual.*Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat.  * Mostre - Se vor 

prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 

accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile 

de circulate intemationala) 

109898,1 

 33100000-

1 
3 

Cateter i/v periferic 

24G 
Bucată 150 

1.dimensiune: 24 G 2. port lateral  3.capac 

colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 

3.steril 4.de unică folosință 5.Material: 

poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră 

transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism 

automat de protecție de impungere accidentală 

8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre 

repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de 

obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate 

de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 

11.Ambalaj individual. *Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă  *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

818,1 



produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat.  * Mostre - Se vor 

prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 

accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile 

de circulate intemationala) 

 33100000-

1 
4 

Cateter de aspiratie 

CH 14, cu supapă 
Bucată 1000 

1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 

3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 

4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. 

atraumatic 7. cu supapă   *Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. 

ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe 

ambalaj in una din limbile de circulate 

intemationala) a participantului *Pentru 

dispozitivele medicale neînregistrate în registrul 

de stat se va prezenta următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 

de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 

(în dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. * * Mostre - Se vor 

prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 

accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile 

de circulate intemationala). 

1368 

 33100000-

1 
5 

Cateter de aspiratie 

CH 16, cu supapă 
Bucată 1000 

1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 

3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 

4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. 

atraumatic 7. cu supapă *Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă * Mostre - Se 

vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 

accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile 

de circulate intemationala) a participantului. *În 

ofertă se va indica codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

*Pentru identificarea mai precisă participantul 

va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical 

avizată cu ștampila umedă  

1368 



 33100000-

1 
6 

Cateter de aspiratie 

CH 18, cu supapă 
Bucată 2000 

1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm 

3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 

4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. 

atraumatic  7. cu supapă *Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala). 

2736 

 33100000-

2 
7 

Sonda (cateter) 

urinara Foley CH 18 
Bucată 300 

1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45 cm 2. 

balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: 

latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate 

lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 

8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 

10.ambalat individual *Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

1863 

 33100000-

1 
8 

Sonda (cateter) 

urinara Foley CH 20 
Bucată 300 

1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 45 cm 2. 

balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: 

latex siliconat sau silicon  5.orificii amplasate 

lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 

8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 

10.ambalat individual *Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

1863 



se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă  *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

 33100000-

1 
9 

Emplastru ~ 

2.5x500cm 
Bucată 15000 

"l.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, 

nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 

2.5x500cm *Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras 

din  in Registrul de stat al dispozitivelor 

medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru 

dispozitivele medicale neînregistrate în registrul 

de stat se va prezenta următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 

de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 

(în dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

29169 

 33100000-

3 
10 Emplastru ~ 5x500cm Bucată 60600 

"l.Adeziv 2.Material tesut 3. nonalergic, testat 

dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

235097,7 



dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

 33100000-

1 
11 

Specula ginecologica 

tip Cusco L 
Bucată 500 

1.oglindă vaginala tip Cusco 2. mărime: L 3. 

material: plastic, trasparent 3. Depărtător tip 

„șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-

toxice, hipoalergice, apirogene *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

1685,2 

 33100000-

1 
12 

Specula ginecologica 

tip Cusco M 
Bucată 1000 

1.oglindă vaginala tip Cusco 2. mărime: M 3. 

material: plastic, trasparent 3. Depărtător tip 

„șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-

toxice, hipoalergice, apirogene *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

3162 



 33100000-

4 
13 

Tampoane impregnate 

cu alcool (large size) 
Set 10000 

1.dimensiuni:  60 x 60 mm (±5 mm) 2. alcool 

izopropilic 70% 3.material nețesut 4.ambalat 

individual  6.în set a cîte min. 100 buc. *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte - extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

200000 

 33100000-

1 
14 

Halate de unica 

folosinta cu legaturi 
Bucată 49300 

Halat medical de uz unic, material nețesut, 

densitatea min 35g/m.p. Lungimea min 140cm, 

cu fixare spate prin legături în două nivele, 

fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la 

mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, 

XXXL), Certificat CE/ Declarație de 

conformitate sau certificat de la ANSP(pentru 

producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare pentru 

produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 

9001 (în dependență de categoria produsului). 

*Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte 

Certificatele la materia primă *Catalogul 

producătorului/prospecte/documente tehnice de 

confirmare a specificațiilor tehnice pentru 

produsul oferit pe suport hîrtie – copie – 

confirmată prin ștampila și semnătura 

Participantului. * În ofertă se va indica codul 

produsului oferit pentru a putea fi identificat 

conform catalogului prezentat. * Mostre - Se 

vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 

accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile 

de circulate intemationala) 

423980 

 33100000-

1 
15 

Seringa Jane 60 ml 

(steril) 
Bucată 4000 

1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.ambalaj 

individual *Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras 

din  in Registrul de stat al dispozitivelor 

medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru 

dispozitivele medicale neînregistrate în registrul 

de stat se va prezenta următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 

de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 

(în dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

10400 



indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

 33100000-

5 
16 

Seringa Jane 120-150 

ml 
Bucată 2000 

1. tip: Jane 2.mărime: 120 - 150 ml 3.ambalaj 

individual *Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras 

din  in Registrul de stat al dispozitivelor 

medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru 

dispozitivele medicale neînregistrate în registrul 

de stat se va prezenta următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 

de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 

(în dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

11854 

 33100000-

1 
17 

Bahile (de unica 

folosinta) 
Pereche 34200 

1. Impermiabil (HDPE, LDPE, CPE)  ≥ 15 pm 

2.mărime: 41*15cm (devierea admisă 2 cm) 

3.dotate cu bandă elastică 4.de unică folosință  

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă * În ofertă se 

va indica codul/modelul/denumirea comercială 

a produsului pentru a putea fi identificat 

conform catalogului prezentat. *Pentru 

identificarea mai precisă participantul va 

prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată 

cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 

buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 

pe ambalaj in una din limbile de circulate 

intemationala). 

13132,8 



 33100000-

1 
18 

Bonete medicale 

bufante 
Bucată 77320 

1. de unică folosință 2.material: nețesut 

(polipropilenă) 3.ambalat: cîte 50 - 100 buc. 

4.greutatea unității nu mai puțin de 3.8 g. 5. 

Circumferința la extindere min 60 cm.*Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă * Mostre - Se 

vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 

accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile 

de circulate intemationala) a participantului. *În 

ofertă se va indica codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

*Pentru identificarea mai precisă participantul 

va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical 

avizată cu ștampila umedă  

32745,02 

 33100000-

6 
19 

Masca chirurgicala 

avansata 
Bucată 8000 

1.material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu 

ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre 

din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru 

fixare la nas 8. 3 pliuri 4.cu bandă anti-aburire 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

19360 

 33100000-

1 
20 

Masca de examinare 

simpla 
Bucată 73800 

1.material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 

pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru 

sau verde 4. fixator pentru nas *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

50331,6 



următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala), care 

vor sta la baza desemnării ofertei câștigătoare. 

 33100000-

1 
21 

Seringa, cu ac, 2ml 

sau 3ml, 3 compon, 

ac 23Gx1¼  

0,6x30mm, sterila,  

Bucată 337023 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                   

- capacitate de 2 ml sau 3 ml,                                                                                                                                                                          

- ac 23Gx1¼  0,6x30mm                                                                                                                    

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip  

- transparenta 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 

culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 

seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 

care nu permite refluarea soluției în timpul 

administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene  

- ambalate individual       

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea si codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare.  

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

170803,2564 



tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul F4.1" 

 33100000-

7 
22 

Seringa, cu ac, 5ml 

sau 6ml, 3 compon, 

ac 22Gx1¼  

0,7x30mm, sterila,  

Bucată 252000 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                

- capacitate de 5 ml sau 6 ml,                                                                                                                                                                       

- ac 22Gx1¼  0,7x30mm                                                                                                                     

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip  

- transparenta 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 

culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 

seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 

care nu permite refluarea soluției în timpul 

administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene  

- ambalate individual      

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul F4.1" 

140641,2 



 33100000-

1 
23 

Seringa, cu ac, 2ml 

sau 3ml,  3 compon, 

ac 23Gx1, 0,6x25mm, 

sterila  

Bucată 7000 

Seringi sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                 

- capacitate de 2 ml sau 3 ml,                                                                                                                                                                     

- ac 23Gx1  0,6x25mm                                                                                                                  

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 

- transparenta 

- gradație din ml în ml 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 

seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 

care nu permite refluarea soluției în timpul 

administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene  

- ambalate individual      

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea si codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare.  

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională).  

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul F4.1" 

4762,8 

 33100000-

1 
24 

Seringa, cu ac, 5ml 

sau 6ml, 3 compon, 

ac 22Gx1½  

0,7x40mm, sterila  

Bucată 327649 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                               

- capacitate de 5 ml sau 6 ml,                                                                                                                                                                         

- ac 22Gx1½  0,7x40mm                                                                                                                     

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip  

- transparentă 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 

culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 

seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 

care nu permite refluarea soluției în timpul 

182860,9069 



administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene  

- ambalate individual      

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea si codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare.  

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul F4.1" 

 33100000-

8 
25 

Seringa, cu ac, 10ml 

sau 12ml, 3 compon, 

ac 22Gx1½  

0,7x40mm, sterila  

Bucată 138667 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                     

- capacitate de 10 ml sau 12 ml,                                                                                                                                                                        

- ac 22Gx1½  0,7x40mm                                                                                                             

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 

- transparenta 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 

culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 

seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 

care nu permite refluarea soluției în timpul 

administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene  

- ambalate individual       

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

116826,9475 



expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare.  

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ 

descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor 

specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul 

deține un cod de catalog a se indica codul în 

ofertă și trimiterea la pagina de descriere a 

produsului în formularul F4.1" 

 33100000-

1 
26 

Seringa, cu ac, 20ml 

sau 24ml, 3 compon, 

ac 21Gx1½  

0,8x40mm, sterila,  

Bucată 51026 

Seringi sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                

- capacitate de 20 ml sau 24 ml,                                                                                                                                                                        

- ac 21Gx1½  0,8x40mm                                                                                                                   

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 

- transparenta 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 

culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 

seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 

care nu permite refluarea soluției în timpul 

administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene  

- ambalate individual        

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea si codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

59123,8262 



Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

 33100000-

1 
27 

Seringa, cu ac, 10ml 

sau 12ml, 3 compon, 

ac 21Gx1½  

0,8x40mm, sterila  

Bucată 238000 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                  

- capacitate de 10 ml sau 12 ml                                                                                                                                                                        

- ac 21Gx1½  0,8x40mm                                                                                                          

-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 

- transparentă 

- gradație din ml în ml 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 

seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 

care nu permite refluarea soluției în timpul 

administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene  

- ambalate individual        

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ 

192494,4 



descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor 

specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul 

deține un cod de catalog a se indica codul în 

ofertă și trimiterea la pagina de descriere a 

produsului în formularul specificațiilor tehnice 

 33100000-

9 
28 

Seringa, cu ac, 20ml 

sau 24ml, 3 compon, 

ac 20Gx1½  

0,9x40mm, sterila,  

Bucată 159600 

Seringă sterilă, jetabilă 

- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                    

- capacitate de 20 ml sau 24 ml,                                                                                                                                                                       

- ac 20Gx1½  0,9x40mm                                                                                                                

- conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 

- transparenta 

- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 

culoare contrastantă 

- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 

seringă 

- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 

care nu permite refluarea soluției în timpul 

administrării 

- rezistent la presiune 

- alunecare uniformă a pistonului seringii 

- netoxice, apirogene  

- ambalate individual       

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare.  

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ 

descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor 

specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul 

deține un cod de catalog a se indica codul în 

ofertă și trimiterea la pagina de descriere a 

produsului în formularul speicficațiilor tehnice 

177523,08 



 33100000-

1 
29 

Seringa sterila cu ac 

nedetasabil, pentru 

insulina, ac 29G  

Bucată 75000 

Seringi sterile de unica folosință. 

- ac nedetașabil din oțel/inox, 29 G ½ ; 0.33 x 

(8-12mm) 

- volum 1ml (U-100), grade de măsurare a 

volumului și Unităților Internaționale 

- formate din 3 piese: cilindru transparent, 

piston, garnitura de cauciuc 

- confecționată etanș 

- ac hipoalergic, apirogen,  

- ambalaj individual 

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare.  

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

65655 

 33100000-

1 
30 

Sisteme de perfuzie a 

solutiilor cu ac 

metalic, L-tub-150cm  

Bucată 124000 

Sistem/set de perfuzie 

Cu acul care se introduce în flacon din polimer. 

Steril.  

- tub flexibil din PVC  pentru uz medical, 

semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, 

pe care este montată camera de numărat picături 

cu filtru care nu permite trecerea impurităților; 

- cameră de aer cu supapă și picurător care 

crează câte 20 picături din (1.0+-0.1) g de apă 

distilată la temperatura (20+-2)°C; 

- clema cu rola pentru reglarea debitului;  

- manson de cauciuc între tub și acul metalic 

pentru administrarea suplimentară a 

medicamentelor; 

- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip 

- lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm 

- acul metalic al perfuzorului este fabricat din 

oțel-inox, dimensiunea 21G x 1 1/2,  apirogen, 

327707,2 



netoxic,  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare.  

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

 33100000-
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Sisteme pentru 

infuzie/perfuzie a 

soluțiilor cu ac 

metalic, L-tub-150cm 

Bucată 70200 

Sistem/set de perfuzie 

Cu acul care se introduce în flacon din polimer. 

Steril.  

- tub flexibil din PVC  pentru uz medical, 

semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, 

pe care este montată camera de numărat picături 

cu filtru care nu permite trecerea impurităților; 

- cameră de aer cu supapă și picurător care 

crează câte 20 picături din (1.0+-0.1) g de apă 

distilată la temperatura (20+-2)°C; 

- clema cu rola pentru reglarea debitului;  

- manson de cauciuc între tub și acul metalic 

pentru administrarea suplimentară a 

medicamentelor; 

- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip 

- lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm 

- acul metalic al perfuzorului este fabricat din 

oțel-inox, dimensiunea 21G x 1 1/2,  apirogen, 

netoxic,  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare.  

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

185524,56 



Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

 33100000-

1 
32 

Sisteme de transfuzie 

a sîngelui, cu ac 

polimer  

Bucată 12300 

Sistem/set de transfuzie 

Cu acul care se introduce în flacon din polimer. 

Steril.  

- tub flexibil din PVC  pentru uz medical, 

semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, 

pe care este montată camera de numărat picături 

cu filtru care nu permite trecerea impurităților; 

- cameră de aer cu supapă și picurător care 

crează câte 20 picături din (1.0+-0.1)g de apă 

distilată la temperatura (20+-2)°C; 

- clema cu rola pentru reglarea debitului;  

- manson de cauciuc între tub și acul metalic 

pentru administrarea suplimentară a 

medicamentelor; 

- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip,  

- lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm 

- acul metalic al perfuzorului este fabricat din 

oțel-inox, dimensiunea 18G x 1 1/2,  apirogen, 

netoxic,  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/ sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

51426,3 



ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

 33100000-

1 
33 

Vată medicală 

nesterilă, 100g  
Bucată 2100 

Vata hidrofilă de uz medical 

- Tip B 

- componența: bumbac pur 

- caracteristici: bine cadrat, consitență uniformă, 

peri tectonici lungi de bumbac care formează 

fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, 

fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, 

fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără 

impurități, hidrofilie sub 10sec. 

Ambalaj individual, masa 100gr.      

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

10517,85 



 33100000-

11 
34 

Tifon medical 

nesteril, 90 cm, 

densitatea min. 32 

g/m2  

Metru 4000 

Tifon medical,  nesteril, 90 cm, densitatea min. 

32 g/m2  

- Bumbac 100 %, 

- este rulat și condiționat în ambalaj individual, 

fără cusături și defecte de țesere 

- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire 

libere pe margini 

Caracteristici fizico-mecanice: 

- lățime 90cm ±1.5cm 

 

- densitate minimă 32 g/m2 ±2g 

- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pînă la 

10 sec. 

- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-

alergic, non-iflamabil 

- fabricat conform standartului   SM SR EN 

14079:2003 

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

v 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

10512 

 33100000-

1 
35 

Bandaj (Fase) de 

tifon, 7m x 14cm, 

nesterila, densitatea 

min. 32 g/m2  

Bucată 4000 

Fașă/bandaj din tifon hidrofil, 7m x 14cm, 

nesterila, densitatea min. 32 g/m2  

- Bumbac 100 %, 

- este rulata și condiționată în ambalaj 

individual, fără cusături și defecte de țesere 

- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire 

libere pe margini 

Caracteristici fizico-mecanice: 

- lățime 14 cm 

- lungime 7 m 

- densitate minim 32 g/m2 

- legătura țesăturii=pânză 

- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă 

- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-

alergic, non-iflamabil 

- fabricat conform standartului   SM SR EN 

14079:2003 

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

6879,6 



expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

 33100000-

1 
36 

Bandaj gipsat, 15cm x 

270cm, modelare pînă 

la 3 min  

Bucată 240 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura de 

tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 

fire/cm2, este impregnata (ambele părti) cu gips 

natural medical de calitate superioara. Se 

remarca prin proprietati excelente de modelare 

si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita calitatii 

si rezistentei tesaturii impregnata cu gips 

medicinal precum si a puritatii fibrei de bumbac 

utilizate, este foarte bine tolerata de piele, 

asigurand o fixare perfecta si corespunzatoare. 

Compozitia produsului: Tifon hidrofrl 100% 

bumbac. Gips medicinal impregnat in fibra de 

tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie in apa 

pina la 20 secunde, timpul de modelare pina la 3 

minute. Timpul de uscare definitiva pana la 24 

ore, dupa care poate fi supusa cu grija sarcinii 

pH neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite 

trecerea razelor X. Ambalate si etichetate 

conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin 

Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii 

si adresei producatorului, denumirea si codul 

produsului, numarului lotului, data fabricarii 

lotului, data expirarii lotului, tara de origine, 

metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 

2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanta si 

trimiterea la standardul EN. *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

1661,472 



următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă * Mostre - Se 

vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 

accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile 

de circulate intemationala) a participantului. *În 

ofertă se va indica codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

 33100000-
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Bandaj gipsat, 20cm x 

270cm,  modelare 

pînă la 12 min  

Bucată 300 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura de 

tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 

fire/cm2, este impregnata (ambele părti) cu gips 

natural medical de calitate superioara. Se 

remarca prin proprietati excelente de modelare 

si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita calitatii 

si rezistentei tesaturii impregnata cu gips 

medicinal precum si a puritatii fibrei de bumbac 

utilizate, este foarte bine tolerata de piele, 

asigurand o fixare perfecta si corespunzatoare. 

Compozitia produsului: Tifon hidrofrl 100% 

bumbac. Gips medicinal impregnat in fibra de 

tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie in apa 

pina la 20 secunde, timpul de modelare pina la 

12 minute. Timpul de uscare definitiva pana la 

24 ore, dupa care poate fi supusa cu grija 

sarcinii pH neutru (nu interactioneaza cu pielea) 

Permite trecerea razelor X. Ambalate si 

etichetate conform Directivei 93/42/CEE 

(modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu 

indicarea denumirii si adresei producatorului, 

denumirea si codul produsului, numarului 

lotului, data fabricarii lotului, data expirarii 

lotului, tara de origine, metoda de sterilizare/sau 

HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul 

produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate 

de performanta si trimiterea la standardul EN. 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă * Mostre - Se 

vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 

accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile 

de circulate intemationala) a participantului. *În 

ofertă se va indica codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

2852,91 
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Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, S  

Bucată 45077 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 

microtexturate, nesterile, latex, fără pudră, 

Mărimea S 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 

420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ 

descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor 

specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul 

deține un cod de catalog a se indica codul în 

ofertă și trimiterea la pagina de descriere a 

produsului în formularul specificațiilor tehnice 

35538,7068 
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Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, M  

Bucată 82157 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 

microtexturate, nesterile, latex, fără pudră, 

Mărimea M 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 

420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

64772,5788 



expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ 

descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor 

specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul 

deține un cod de catalog a se indica codul în 

ofertă și trimiterea la pagina de descriere a 

produsului în formularul specificațiilor tehnice 
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Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, L  

Bucată 107740 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 

microtexturate, nesterile, latex, fără pudră, 

Mărimea L 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 

420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

84942,216 



evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ 

descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor 

specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul 

deține un cod de catalog a se indica codul în 

ofertă și trimiterea la pagina de descriere a 

produsului în formularul specificațiilor tehnice 
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Mănuși nesterile 

pentru examinare din 

nitril fără pudră S 

Bucată 30000 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 

microtexturate, nesterile, nitril, fără pudră, 

Mărimea L 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 

420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ 

descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor 

specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul 

deține un cod de catalog a se indica codul în 

ofertă și trimiterea la pagina de descriere a 

produsului în formularul specificațiilor tehnice 

24435 
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Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

nitril, fara pudră, 

Nesterile, M  

Bucată 125000 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 

microtexturate, nesterile, nitril, fără pudră, 

Mărimea M 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 

420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ 

descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor 

specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul 

deține un cod de catalog a se indica codul în 

ofertă și trimiterea la pagina de descriere a 

produsului în formularul specificațiilor tehnice 

101812,5 
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Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

nitril, fara pudră, 

Nesterile, L  

Bucată 77450 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 

microtexturate, nesterile, nitril, fără pudră, 

Mărimea L 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 

420;  EN 374-2;   

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

63083,025 



sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ 

descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor 

specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul 

deține un cod de catalog a se indica codul în 

ofertă și trimiterea la pagina de descriere a 

produsului în formularul specificațiilor tehnice 
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Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

vinil cu pudră, 

Nesterile, L  

Bucată 1000 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 

microtexturate, nesterile,vinil, cu pudră, 

Mărimea L  

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 

420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

626,4 



corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 
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Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

vinil cu pudră, 

Nesterile, M 

Bucată 2000 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 

microtexturate, nesterile,vinil, cu pudră, 

Mărimea M 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 

420;  EN 374-2;  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

1252,8 
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Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, cu 

pudra, N 7,5  

Pereche 6000 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, 

N 7.5 

Unitatea de măsură: pereche 

Ambalaj: maxim 50 perechi 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455;  

ASTM D3577  

  

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

22756,2 

 33100000-

1 
47 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, Fara 

pudra, N 7,5  

Pereche 4000 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără 

pudră, N 7.5 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455;  

ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

16117,2 



Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ 

descrierea produsului de catre producator, 

produsului ce va confirma descrierea tuturor 

specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul 

deține un cod de catalog a se indica codul în 

ofertă și trimiterea la pagina de descriere a 

produsului în formularul specificațiilor tehnice 

 33100000-

1 
48 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, Fara 

pudra, N 8  

Pereche 500 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără 

pudră, N 8 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; 

ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

2014,65 



dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

 33100000-

16 
49 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, Fara 

pudra, N 8,5  

Pereche 500 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără 

pudră, N 8.5 

Unitatea de măsură: bucată 

Ambalaj: maxim 100 bucăți 

Cu proprietăți de protecție împotriva 

microorganismelor; rezistente la penetrarea 

virușilor și a substanțelor chimice.  

Rezistenţă la rupere.  

Fabricate conform standardelor: EN 455; 

ASTM D3577  

 

Ambalate și etichetate conform Directivei 

93/42/CEE (modificată prin Directiva 

2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei 

producătorului, denumirea și codul produsului, 

numărului lotului, data fabricării lotului, data 

expirării lotului, țara de origine, metoda de 

sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 

Pe ambalajul produsului să fie indicate 

Pictogramele adecvate de performanţă şi 

trimiterea la standardul EN. 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 

etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 

una din limbile de circulație internațională) 

*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte - extras din Registrul de 

Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu 

ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în Registrul de Stat se vor 

prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). 

 

*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 

produsului de catre producator,  produsului ce 

va confirma descrierea tuturor specificațiilor 

tehnice. În cazul în care produsul deține un cod 

de catalog a se indica codul în ofertă și 

trimiterea la pagina de descriere a produsului în 

formularul specificațiilor tehnice 

2014,65 



 33100000-

1 
50 

Cateter "Stent" 

standard, dublu J 

”Pigtail” CH/FR6 28-

30 cm, Ureteroscop, 1 

set care cuprinde un 

stent și împingător 

guidewire, din 

poliuretan alifatic, fir 

ghid: oțel inoxidabil, 

acoperit PTFE, un 

capăt hard, celălalt - 

un flexibil , 0.032 ", 

0.035", 0.038 ", 

gradatie la 5 cm U 

buc. 400 

Cateter "Stent" standard, dublu J ”Pigtail” 

CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care 

cuprinde un stent și împingător guidewire, din 

poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, 

acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un 

flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 

cm U. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate 

în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

128000 

 33100000-

1 
51 Cateter Petter G24 buc. 30 

Cateter Petter G24. Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

2332,8 

 33100000-

17 
52 Cateter Petter G26 buc. 30 

Cateter Petter G26. Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

2332,8 



specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

 33100000-

1 
53 

Саtеtег Foley din 

latex 2 саn N16 
buc. 1000 

l.dirnensiuni: СН 18, lungimea 40 - 45 cm2 , 

balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.mаtегiаl: 

latex siliconat 5. Orificii  arnplasate lateral 

6.vîrf atraumatic, cilindric 7.stегil 8. radiopac 

9.valvă Luer Lock tip seringă. 10 ambalat 

indifivdual. Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras 

din  in Registrul de stat al dispozitivelor 

medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru 

dispozitivele medicale neînregistrate în registrul 

de stat se va prezenta următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 

de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 

(în dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

6210 

 33100000-

1 
54 

Catotor Fоlеу din 

latex 2 саn N18 
buc. 1000 

1,dimensiuni: СН 18, lungimea 40 - 45 сm2. 

balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.rnaterial: 

latex siliconat 5.огifiсii amplasate lаtеrаl 6.vîrf 

atrautnatic, cilindric 7. steril 8.гаdiорас 9.valv5 

Luеr - Lock tip seringi l0,ambalat individual. 

Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

6210 



etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

 33100000-

18 
55 

Cateter Fоlеу din 

latex 2 can N20 
buc. 500 

1.dirnensiuni: СН 20, lungimea 40 - 45 сm2. 

balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.rnaterial: 

latex siliconat 5.огifiсii amplasate lаtеrаl 6.vîrf 

atrautnatic, cilindric 7. steril 8.гаdiорас 9.valv5 

Luеr - Lock tip seringi l0,ambalat individual. 

Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

3105 

 33100000-

1 
56 

Set pentru 

cateterizarea venei 

subclave, l=30cm, ac 

16-18G 8cm, 

bilumenal, din 

poliuretan, 

rentghencontrast cu 

lungimea cateterului 

30 cm., cu conductor 

metalic tip J rezistent 

la indoiere si fixator 

de securitate, ac cu 

valva 16-18G, 

lungimea acului 7-

9cm. Seringa, cablu 

pentru ECG control al 

poziîiei cateterului în 

vasul magistral, cu 

marcaj al lungimii 

cateterului. 

(prezentare mostra)  

buc. 400 

Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, 

ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, 

rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 

cm., cu conductor metalic tip J rezistent la 

indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-

18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu 

pentru ECG control al poziîiei cateterului în 

vasul magistral, cu marcaj al lungimii 

cateterului. (prezentare mostra) . Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

222000 



 33100000-

1 
57 

Mască de oxigen in 

set cu tub, dispozitiv 

de fixare și convector 

(adult, lungimea 

tubului de oxigen - 

2,1 m ), getabila, 

material vinil 

medical, transparenta 

buc. 3500 

Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de 

fixare și convector (adult, lungimea tubului de 

oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil 

medical, transparenta. Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

25200 

 33100000-

19 
58 

Mască pentru 

respirație artificială 

neinvazivă cu 

posibilitatea de 

conectare la aparat de 

respirație mecanică 

pentru adulți, 

reutilizabila 

buc. 50 

Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu 

posibilitatea de conectare la aparat de respirație 

mecanică pentru adulți, reutilizabila. Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

36000 

 33100000-

1 
59 

Нirtiе termica 210 

ММ*40 МM-Z 11, 

Schiler АТ-102 Plus 

buc. 15 

rulou; Hartie ЕКG 90 х 90 mm х 400 coli, 

telmosensibila, pentru Schiller АТ-102 Plus, 

caroiaj rosu. Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras 

din  in Registrul de stat al dispozitivelor 

medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru 

dispozitivele medicale neînregistrate în registrul 

de stat se va prezenta următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 

de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 

1126,8 



(în dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

 33100000-

1 
60 

Sеringă реntru 

infuzionat 50m1 
buc. 20000 

50 ml transpaгent репtгu infuzomat cu piston de 

cauciuc, Cotlectat.e Luег-Lосk Compatibil сu 

Infuzomat Terumo. Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala) 

77040 

 33100000-

20 
61 

Clema hemostatica 

titan, 8 mm, standard 

Shtorz 

buc. 3000 

Clema hemostatica titan, 8 mm, standard 

Shtorz.Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras 

din  in Registrul de stat al dispozitivelor 

medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru 

dispozitivele medicale neînregistrate în registrul 

de stat se va prezenta următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 

de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 

(în dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala 

16800 
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Cuva dreptunghiulara, 

30cmx25cmx5cm, 

inox 

buc. 50 

Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox. 

Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala 

68400 
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Filtru bactericid-viral 

non-conductiv de 

configuratie patrata 

getabil, cu necesitatea 

scimbului peste 48 

ore pentru circuitul de 

respirație mecanică   

buc. 1500 

Filtru bactericid-viral non-conductiv de 

configuratie patrata getabil, cu necesitatea 

scimbului peste 48 ore pentru circuitul de 

respirație mecanică . Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala  
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Filtru bactericid-viral 

steril getabil, pentru 

aparate respiratie 

mecanica cu 

configuratie rotunda, 

plasare ETT si Y-

piesa, volum tidal 

300-1500 ml, cădere 

de presiune inspiratie: 

1 l/sec <3,3 hPa, 

expiratie 1 l/sec <3,2 

hPa, pierderea de 

umiditate Vt 1000 ml 

< 14 mg/l, volum 

buc. 3000 

Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru 

aparate respiratie mecanica cu configuratie 

rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 

300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 

l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, 

pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, 

volum compresibil < 45 ml, eficienta 

bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector,  

conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f 

Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

44800 



compresibil < 45 ml, 

eficienta 

bacterial/viral min 

99,999%, cu CO2 

conector,  conctiune 

22mm f/15mm m - 

22mm m/ 15mm f  

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala 
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Hartie ECG A4, 

8,5x11 inch, termo, 

foi A4, pentru 

aparatul GE 

Healthcare MAC 

2000 

buc. 2000 

Hartie ECG A4, 8,5x11 inch, termo, foi A4, 

pentru aparatul GE Healthcare MAC 2000. 

Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala 

20000 
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Hartie milimetrica 

rola pentru ECG 210 

mm x 140 mm, 215 

foi, tip pliant Z pentru 

electrocardiograful 

SE 1201 (12 canale) 

buc. 400 

Hartie milimetrica rola pentru ECG 210 mm x 

140 mm, 215 foi, tip pliant Z pentru 

electrocardiograful SE 1201 (12 canale). Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să 

se prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

22800 



* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala 
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Paletă pentru 

defibrilare (2)single 

folosință,  

buc. 300 

Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este 

întregul adeziv de suprafață și conductoare 

simultan.,pad-ul cu  o grosime de gel  nu mai 

putin  ca 0,8  mm si nu mai gros 1.4  ,paletă nu 

este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile 

paletă  nu mai putin ca : 135mm x 150 mm 

(lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o 

suprafață gel și adezivă nu mai putin ca  190  

cm².zona de contact nu mai putin ca  de 96 cm²,  

fara PVC  și fara  latex. dispozitivul Nihon 

Kohen, cardiolife. Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras 

din  in Registrul de stat al dispozitivelor 

medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru 

dispozitivele medicale neînregistrate în registrul 

de stat se va prezenta următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 

de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 

(în dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala 

25200 
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Rampa pentru infuzie 

multipla in vasele 

centrale cu 3 

porturi/25 cm (steril) 

(poliuretan),  

buc. 2500 

Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale 

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

Ramificator-robinet 3 directional (cu  codare de 

culori) - conectoare din poliuretran la sistemele 

de infuzie si catetere in vasele centrale  de 

singura utilizare. Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras 

din  in Registrul de stat al dispozitivelor 

medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru 

dispozitivele medicale neînregistrate în registrul 

de stat se va prezenta următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 

de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 

(în dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă 

* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

9000 



etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 

una din limbile de circulate intemationala 
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Rampă de robinete cu 

5 canale pentru infuzii 

multiple. 

buc. 500 

Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii 

multiple, Cu mecanizm de închidere/deschidere 

(comutator) „Floswitch”  a fluxului pentru 

fiecare robinet în parte, codate prin culori, 

stickere color pentru falcoanele de infuzie. 

Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. 

Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-

corpul,polivinilhlorid. Non latex.  Metoda de 

sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm.  Lățime 

– ≥7cm.  Grosime - ≥1cm. Volum umplere  

≥3,5ml.  . Termen de valabilitate: peste 5 ani.  

Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de conformitate 

CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență 

de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-

menționate obligator confirmate documental de 

producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila 

umedă *În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una 

din limbile de circulate intemationala 

78000 
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Rigle pentru 

masurarea PVC 
buc. 10 

Rigle pentru masurarea PVC. Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă 

*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în 

registrul de stat se va prezenta următoarele 

documente: a) Declarația de conformitate CE 

și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 

13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul 

produsului) * Toate specificațiile sus-menționate 

obligator confirmate documental de producător 

pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În 

ofertă se va indica codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

*Pentru identificarea mai precisă participantul va 

prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată 

cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 

buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 

pe ambalaj in una din limbile de circulate 

intemationala 

462 
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Scutece pentru maturi 

L, Mărimea: L 

diametrul taliei ~ 100-

150cm 

buc. 10000 

Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul 

taliei ~ 100-150cm. Pentru dispozitivele 

medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă 

*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în 

registrul de stat se va prezenta următoarele 

documente: a) Declarația de conformitate CE 

și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 

13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul 

produsului) * Toate specificațiile sus-menționate 

obligator confirmate documental de producător 

pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În 

ofertă se va indica codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

*Pentru identificarea mai precisă participantul va 

prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată 

cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 

buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 

pe ambalaj in una din limbile de circulate 

intemationala 

60000 
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Set aspiratie, cu 

canulă Yankauer 6 

mm, 1/4”, cu tub si 

mansa, lung tub =-360 

cm,  vacuum control  

buc. 200 

Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub 

si mansa, lung tub =-360 cm, vacuum control. 

Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de conformitate 

CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență 

de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-

menționate obligator confirmate documental de 

producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila 

umedă *În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una 

din limbile de circulate intemationala  

4080 
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Set pentru insulfarea 

oxigenului in nas 
buc. 10000 

Set pentru insulfarea oxigenului in nas.Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă 

*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în 

registrul de stat se va prezenta următoarele 

documente: a) Declarația de conformitate CE 

și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 

13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul 

produsului) * Toate specificațiile sus-menționate 

obligator confirmate documental de producător 

pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În 

ofertă se va indica codul/modelul/denumirea 

17600 



comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

*Pentru identificarea mai precisă participantul va 

prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată 

cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 

buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 

pe ambalaj in una din limbile de circulate 

intemationala 
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Sutura chirur. Fir 

sintetic, neresorbabil, 

monofilament 

(polipropilen), 4M 

(USP 1) L=75 cm, ac 

40 mm, 1/2 cerc, 

rotund 

buc. 1000 

Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, 

monofilament (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 

cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund. Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă 

*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în 

registrul de stat se va prezenta următoarele 

documente: a) Declarația de conformitate CE 

și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 

13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul 

produsului) * Toate specificațiile sus-menționate 

obligator confirmate documental de producător 

pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În 

ofertă se va indica codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

*Pentru identificarea mai precisă participantul va 

prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată 

cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 

buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 

pe ambalaj in una din limbile de circulate 

intemationala 

4000 
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Sutura chirur. Fir 

sintetic, resorbabil, 

monofilament (tip 

polidiaxonan), 2M 

(USP 3/0) L=75 cm, 

ac 20 mm, 1/2 cerc, 

rotund 

buc. 500 

Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, 

monofilament (tip polidiaxonan), 2M (USP 3/0) 

L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund. Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă 

*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în 

registrul de stat se va prezenta următoarele 

documente: a) Declarația de conformitate CE 

și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 

13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul 

produsului) * Toate specificațiile sus-menționate 

obligator confirmate documental de producător 

pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În 

ofertă se va indica codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

*Pentru identificarea mai precisă participantul va 

prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată 

cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 

buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 

pe ambalaj in una din limbile de circulate 

intemationala 

9600 
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Sutura chirur. Fir 

sintetic, resorbabil, 

multifilament (acid 

poliglicolidic), 4M 

(USP 1) L=75 cm, ac 

40 mm, 1/2 cerc, 

rotund 

buc. 400 

Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, 

multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP 1) 

L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund. Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă 

*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în 

registrul de stat se va prezenta următoarele 

documente: a) Declarația de conformitate CE 

și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 

13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul 

produsului) * Toate specificațiile sus-menționate 

obligator confirmate documental de producător 

pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În 

ofertă se va indica codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

*Pentru identificarea mai precisă participantul va 

prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată 

cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 

buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 

pe ambalaj in una din limbile de circulate 

intemationala 

5280 

 33100000-

1 
77 

Elect1,ozi 

ECG(adulti) 
buc. 15000 

1.diametгu 48 - 54mm, 2. еlесtrоd AglAgCl, З.сu 

gel solid, 4.йrё latex, 5.do unicй folosin!d, 

6.сопесtоr rrretalic (ECG Snap Соппесtоф, 7. 

adeziv neiгitanti. hipoaler.genic pentru piele sau 

utilizatoгi, 8. tеrmеп de utilizare min. 72 оге, 9. 

posibilitatea de dеfiЬrilаге а pacientului. 

12960 

 33100000-

1 
78 

Filtrе antibacteriene 

p/u араrаtе de 

ventilare artificiala 

adulti 

buc. 10000 

adulti, volumul mininal la inspire 200 mI, 

efectivitatea  filtrаrii bacteriene si virale 99,99%, 

tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii 24 оrе, 

steгilizare cu etilenoxid, transparont. Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă 

*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în 

registrul de stat se va prezenta următoarele 

documente: a) Declarația de conformitate CE 

și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 

13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul 

produsului) * Toate specificațiile sus-menționate 

obligator confirmate documental de producător 

pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În 

ofertă se va indica codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru a putea fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

*Pentru identificarea mai precisă participantul va 

prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată 

cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 

buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 

pe ambalaj in una din limbile de circulate 

intemationala 

118800 

 33100000-

26 
79 Respiratoare buc. 132710 

Masca respirator tip  FFP2/FFP3/KN95/N99,fara 

supapa;        -clema de fixare si reglarea in zona 

nasului (contactul intre clema si nas sa fie 

protejat prin banda de burete) sisteme de prindere 

prin 2 benzi elastice de fixare  dupa cap 

(confectionate din material tesut si elastic) care 

1990650 



asigura o tensiune uniforma pe tota suprafata 

capului si garanteaza o fixare sigura pentru 

diverse aimensiuni si conformatii ale capului. 

Benzile fixate sigur de respirator.                           - 

fi ltгаге antibacteriană min. 94% conform 

standaгdului FFР2/FFP3/N95/N99, cu protecție 

maxirnă impotriva aerosolilor solizi și lichizi; - 

gаrаntеаză utilizarea continuă ре регioada mai 

lungă de timp, masca trebuie să асореrе nasul, 

gurа și bărbia, să rеduсă riscul fоrmăгii 

condensatului ре lentilele осhеlаrilor și ре 

echipalnentuI de protecție oculară; - fоrmă 

еrgonomică, flexibilămoale, nesterilă, 

hipoalergică, permiabilitatebună а аеrului. -uz 

medical. Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agenţiei Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras 

din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 

avizat cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 

medicale neînregistrate în Registrul de Stat se 

vor prezenta următoarele documente: a)Certificat 

CE sau Declarație de conformitate în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsul dat. b) 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului). * Pentru 

producătorii autohtoni - să se prezinte 

Certificatul de calitate de la ANSP pentru 

produsele finite sau certificatele de calitate 

pentru materia primă. *Toate specificaţiile sus-

menionate obligatoriu să fie confirmate 

documental de producător pe suport de hîrtie 

avizate cu ştampila umedă. În ofertă se va indica 

codul/ modelul/ denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi indentificat conform 

catalogului prezentat (dacă produsul este inclus 

într-un catalog, în cazul în care produsul nu-i este 

atribuit un cod să se menționeze în formularul 

specificațiilor tehnice). * Pentru o indentificare 

mai precisă partificantul va prezenta poză(e) la 

produsul propriu-zis avizată cu ştampila umedă. 

 33100000-

1 
80 Lampa pentru bisturiu buc. 5000 

NR. 20. .entru dispozitivele medicale Înregistrate 

în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de conformitate 

CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență 

de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-

menționate obligator confirmate documental de 

producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila 

umedă *În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

5000 



etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una 

din limbile de circulate intemationala 

 33100000-

1 
81 

Bonete gofrata 

albastra N100 
  3000 

NR.100.entru dispozitivele medicale Înregistrate 

în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de conformitate 

CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență 

de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-

menționate obligator confirmate documental de 

producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila 

umedă *În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una 

din limbile de circulate intemationala 

1270 

 33100000-

27 
82 

Aparat pentru 

ventilatie mecanica 

manual (balon 

AMBU) "Adult" 

AMBU tip, sac de 

silicon pentru adulți, 

Vmin=1650 ml, V 1 

ciclu min =800ml, tub 

de oxigen, sac rezerva, 

supapele pacientului 

și de admisie, măști de 

silicon №3, №4,  

geanta 

buc. 10 

Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon 

AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon 

pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min 

=800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele 

pacientului și de admisie, măști de silicon №3, 

№4,  geanta.entru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din  

in Registrul de stat al dispozitivelor medicale 

avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele 

medicale neînregistrate în registrul de stat se va 

prezenta următoarele documente: a) Declarația 

de conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în 

dependență de tipul produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate obligator 

confirmate documental de producător pe suport 

hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va 

indica codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta poză(e) cu 

dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * 

Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una 

din limbile de circulate intemationala 

2640 

 33100000-

1 
83 

Termometre medicale 

cu control metrologic 

(fara mercur) 

buc. 1000 

Termometre medicale cu control metrologic 

(fara mercur)*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 

37714,29 



stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția 

Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice 

* 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 

aplicarea semnăturii electronice 

*Certificat CE sau declarație de conformitate CE 

în funcție de evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele oferite – 

valabil - copie confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice participantului. 

Documente confirmatoare (prospecte) și 

documente tehnice de confirmare a 

specificațiilor prezentate, lista accesoriilor 

echipamentului oferit de la producător – copie - 

confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 

Catalogul producătorului/prospecte/documente 

tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de 

referinta/modelul articolului atribuit umarului de 

lot oferit. 

Valoarea estimată totală 6 465 524,45 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se acceptă 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, 

Incoterms 2020, pe parcursul anului 2021, conform listei de distribuție, în termen de 20 

de zile de la solicitarea beneficiarilor. 

12. Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2021 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _nu se aplică 
 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al 

unor acte administrative (după caz):  nu se aplică 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim 

(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile 

solicitate (DUAE, documentație):  

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

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

(4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice) 

 



Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de 

selecție 

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Oblig. 

1.  
Cererea de participare  original - copie confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei ofertantului; Conform anexei nr. 7 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 

da 

2.  
Specificația tehnică - original - copie confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei ofertantului;Conform anexei nr. 22 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 

da  

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

ștampilei ofertantului;Conform anexei nr. 23 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 

da 

4.  
DUAE original – copie confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei ofertantului; .Notă: prezentarea oricărui alt 

formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie 

temei de descalificare a operatorilor economici. 

da 

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

-În cazul în care garanției bancare  urmează a fi prezentată în 

original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard 

aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 

15.09.2021, valabilă 90 zile, 

- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer 

bancar, operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu 

confirmarea de către bancă a executării plății pînă la 

termenul limită de depunere a ofertei.  copie confirmat prin 

aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului; 

da 

6.  
Cererea de participare  original - copie confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei ofertantului; Conform anexei nr. 7 din 

Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 

da 

Cerințe de calificare obligatorii 

7.  
Dovada înregistrării 

persoanei juridice, în  

conformitate cu  

prevederile legale din  

țara în care ofertantul  

este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; Extras din 

Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,  Lista  

fondatorilor operatorilor economice (nume, prenume,  

cod personal). Operatorul economic nerezident va prezenta  

documente din ţara de origine care dovedesc forma de  

înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere  

profesional- copie, semnat și ștampilat de către participant. 

da 

8.  
Certificat de atribuire a 

contului bancar 

eliberat de banca deţinătoare de cont – copie –copie 

confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

ofertantului; 

 

9.  
Certificat privind lipsa 

sau existenţa restanţelor 

faţă de bugetul public 

naţional 

eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului 

- conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al 

Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor 

- copie confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

ofertantului;a Ofertantului 

 

10.  
Documente ce atestă 

calitatea bunurilor  

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 confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice 

* 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 aplicarea semnăturii 

electronice 

*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – 

valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 

participantului 

11.  
Documente 

confirmatoare 

(prospecte) și documente 

tehnice de confirmare a 

specificațiilor 

prezentate,  

Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice 

de confirmare a specificațiilor prezentate, oferit de la 

producător – copie, semnat și ștampilat de către participant; 

*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. 

da 

12.  
Declarație de la ofertant 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- Original semnat și ștampilat de 

către participant. 

da 

13.  
Declarație de la ofertant  cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul 

livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total 

al produsului- original, semnat și ștampilat de către 

participant. 

da 

14.  
Declarație de la ofertant  cu privire la prezentarea mostrelor, 2 buc. În termen de 3 

zile de la solicitare, original semnat și ștampilat de către 

participant. 
 

da 

15.  
Declarația privind 

confirmarea 

beneficiarilor efectivi și 

neîncadrarea acestora în 

situația condamnării  

pentru participarea la 

activităţi ale unei 

organizaţii sau grupări 

criminale, pentru 

corupţie, fraudă şi/sau 

spălare de bani 

Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în 

termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor 

procedurii de achiziție publică, în adresa autorității 

contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform 

modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 

145/2020, semnat în format electronic, de către 

administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de 

Stat al persoanelor juridice sau de către persoana 

împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii 

persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de 

împuternicire. 

da 

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

Transfer la contul instituției 

Beneficiar:      MF-TT Chisinau-bugetul de stat 

                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

Cod fiscal: 1016601000212 

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA 

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat 

Codul bancii: TREZMD2X.  

sau 



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

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.  

 

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

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat 

               Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

Cod fiscal: 1016601000212 

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA 

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat 

Codul bancii: TREZMD2X.  

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

publică nr. 02 DM_din _26.10.2021_. 

sau 

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

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

19. Ofertele se prezintă în LEI, MDL 

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: per lot la cel mai mic cu 

corespunderea tuturor cerințelor. 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  

I rundă de negociere: pînă la data de 26.10.2021, ora 10.00 

II rundă de negociere: pînă la data de 26.10.2021, ora 14.00 

Numărul de runde de negociere cu fiecare operator economic 2 

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

23. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse fizic mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, 

MD -2005 

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile 

 

25. Locul deschiderii ofertelor: _ mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005 

26. Ofertele întârziate vor fi respinse.  

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor. 

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat. 

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

30. Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ:______________________________________________________ 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Ala GOJAN                              . 
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