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Buletin Nr 78 din 17.11.2020

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 20/00238

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziţie

BOTICA AURELIA

Obiectul achiziţiei

Achiziționarea dispozitivelor medicale (dezinfectanți și
articole parafarmaceutice) pentru combaterea COVID-
19 conform necesităților IMSP Spitalul Dermatologie şI
Maladii Comunicabile pentru anul 2020

Cod CPV 33000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini SITE CAPCS WWW.CAPCS.MD RUBRICA
DISPOZITIVE MEDICALE/ANUNTURI LICITATII

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul
de sarcini

De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie
taxa de achitare constituie

0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 30.11.2020 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 30.11.2020 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32763564 



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

nr. 20/00238 17.11.2020din

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

Achiziționarea dispozitivelor medicale (dezinfectanți și articole parafarmaceutice) pentru
combaterea COVID-19 conform necesităților IMSP Spitalul Dermatologie şI Maladii
Comunicabile pentru anul 2020

Obiectul achiziției:

33000000-0Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  78  din  17.11.2020.

În scopul achiziţionării
"Achiziționarea dispozitivelor medicale (dezinfectanți și articole parafarmaceutice) pentru combaterea
COVID-19 conform necesităților IMSP Spitalul Dermatologie şI Maladii Comunicabile pentru anul 2020
"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2020
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Tampoane impregnate cu alcool
2000.00Set1.1 Tampoane impregnate cu alcool "1.Dimensiuni ~ 60 x 30 mm

2.Alcool izopropilic 70%
3.Material nețesut 4.Ambalate
individual 5.Utilizare: pentru
curățarea pielii, înainte de injecții
6.Set câte 100 buc. Certificat CE
sau declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e 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."

33000000-0

2 N7 Mănuşi p/u examinare, latex fara pudră,
Nesterile, netede,

20000.00Bucată2.1 N7 Mănuşi p/u examinare, latex fara pudră,
Nesterile, netede,

N7 Mănuşi p/u examinare, latex
fara pudră, Nesterile, netede.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru

33000000-0



pag. 2

CantitateaUnitatea de
măsura

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

20000.00Bucată2.1 N7 Mănuşi p/u examinare, latex fara pudră,
Nesterile, netede,

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. *
Pentru o indentificare mai precisă
partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu
ştampila umedă.

33000000-0

3 N8 Mănuşi p/u examinare, latex, fara
pudră, Nesterile, netede,

100000.00Bucată3.1 N8 Mănuşi p/u examinare, latex, fara pudră,
Nesterile, netede,

N8 Mănuşi p/u examinare, latex,
fara pudră, Nesterile, netede.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate 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. *
Pentru o indentificare mai precisă
partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu
ştampila umedă.

33000000-0

4 N9 Mănuşi p/u examinare, latex, fara
pudră, Nesterile, netede,

30000.00Bucată4.1 N9 Mănuşi p/u examinare, latex, fara pudră,
Nesterile, netede,

N9 Mănuşi p/u examinare, latex,
fara pudră, Nesterile, netede.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30000.00Bucată4.1 N9 Mănuşi p/u examinare, latex, fara pudră,
Nesterile, netede,

Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate 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. *
Pentru o indentificare mai precisă
partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu
ştampila umedă.

33000000-0

5 Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 21Gx1½
0,8x40mm, sterila

80000.00Bucată5.1 Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 21Gx1½
0,8x40mm, sterila

Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac
21Gx1½  0,8x40mm, sterila.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), 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

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

80000.00Bucată5.1 Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 21Gx1½
0,8x40mm, sterila

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

33000000-0

6 Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 20Gx1½
0,9x40mm, sterila,

15000.00Bucată6.1 Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 20Gx1½
0,9x40mm, sterila,

Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac
20Gx1½  0,9x40mm, sterila.
Ambalate și etichetate conform
Directivei 93/42/CEE (modificată
prin Directiva 2007/47/CE), 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 F4.1"

33000000-0

7 Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac
metalic, L-tub-150cm

30000.00Bucată7.1 Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic,
L-tub-150cm

Sisteme de perfuzie a solutiilor cu
ac metalic, L-tub-150cm. Ambalate
și etichetate conform Directivei

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30000.00Bucată7.1 Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic,
L-tub-150cm

93/42/CEE (modificată prin
Directiva 2007/47/CE), 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 F4.1"

33000000-0

8 Masca de examinare simpla
60000.00Bucată8.1 Masca de examinare simpla Material nețesut, trei straturi, cu

pliuri. Nu va conține fibră de sticlă
și latex. Hipoalergica. Fixare cu
elastic. Să permită respirația fără
efort. *Înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se
prezinte - extras din Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale
avizat cu ştampila umedă. *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. * Pentru o indentificare
mai precisă partificantul va
prezenta poză(e) la produsul
propriu-zis avizată cu ştampila

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

60000.00Bucată8.1 Masca de examinare simpla umedă.* Instrucţiunea se utilizare a
produsului, în una din limbile de
circulaţie internaţională inclusiv şi
traducerea în limba de stat la
livrare- copie sau original avizat cu
ştampila umedă a participantului.

33000000-0

9 Respiratoare
1000.00Bucată9.1 Respiratoare Dispozitive medicale cu filtru de

particule. Capacitatea de filtrare
min. 94% ( de ex.
N95/N99/N100FFP2/FFP3).
Respirabilitate bună. Turnate cu
formă fixă. De unică folosinţă. Cu
benzi elastice, flexibile, moi.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate 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 F4.1). * Pentru o
indentificare mai precisă
partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu
ştampila umedă.

33000000-0

10 Halate de unica f'olosinta cu legaturi
300.00Bucată10.1 Halate de unica f'olosinta cu legaturi Halat medical de uz unic, material

nețesut, densitatea min 50g/m.p.
Lungimea min 140cm, cu fixare
spate prin legături în două nivele,
fixare ajustată la gât, manșetă
pentru fixare la mâneci. Mărimea
XL. Certificat CE/ Declarație de
conformitate sau certificat de la
ANSP(pentru producătorii
autohtoni) în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsul

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

300.00Bucată10.1 Halate de unica f'olosinta cu legaturi 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/document
e 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)

33000000-0

11 Halate de unica f'olosinta cu legaturi
150.00Bucată11.1 Halate de unica f'olosinta cu legaturi Halat medical de uz unic, material

nețesut, densitatea min 50g/m.p.
Lungimea min 140cm, cu fixare
spate prin legături în două nivele,
fixare ajustată la gât, manșetă
pentru fixare la mâneci. Mărimea
XXL. 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/document
e 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)

33000000-0

12 Masca pentru oxigen
350.00Bucată12.1 Masca pentru oxigen XL (Maturi).  *Pentru dispozitivele

medicale neînregistrate în Registrul
de Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate 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

33000000-0



pag. 8

CantitateaUnitatea de
măsura

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

350.00Bucată12.1 Masca pentru oxigen 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. *
Pentru o indentificare mai precisă
partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu
ştampila umedă.

33000000-0

13 Bahile-botosei
1000.00Pereche13.1 Bahile-botosei 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).

33000000-0

14 Sonda nazala
50.00Bucată14.1 Sonda nazala Sonda nazala.Certificat ISO 13485

și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e 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."

33000000-0

15 Spatule de lemn
1000.00Bucată15.1 Spatule de lemn .material: lemn, margini si suprafete

fin slefuite 2.dimensiuni: 150 x 18
33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1000.00Bucată15.1 Spatule de lemn x 1.6 - 2 mm 3.ambalate individual
a cîte 100 buc. de unica folosinta,
nesterile. *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)

33000000-0

16 Saci deseuri galben, 120 kg
500.00Bucată16.1 Saci deseuri galben, 120 kg volum: 120 l, cu pictograma

"pericol biologic", rezistenta
mecanica mare care nu permite
scurgerea lichidelor, culoare
galbenă, * 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

33000000-0

17 Tensiometru automat pozitionat pe
incheiatura manii

15.00Bucată17.1 Tensiometru automat pozitionat pe incheiatura
manii

Tensiometru automat pozitionat pe
incheiatura manii.

33000000-0

18 Saci pentru cadavru
10.00Bucată18.1 Saci pentru cadavru Saci pentru cadavru.33000000-0

19 Cateter periferic i/v
250.00Bucată19.1 Cateter periferic i/v Dimensiune: 20G. Cu port lateral,

portinject cu capac colorat in
conformitate cu dimensiunea

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

250.00Bucată19.1 Cateter periferic i/v branulei. Sterile, de unică folosință.
Material: poliuretan, Rg
contrastabil. Acul cateterului cu
mecanism automat de protecție de
impungere accidentală. Aripioare
flexibile, rezistente la manevre
repetate de indoire. Camera
transparentă. Lumenul cu risc
minim de obstructie, flexibil,
rezistent la manevre repetate de
indoire. Ambalaj individual.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate 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. *
Pentru o indentificare mai precisă
partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu
ştampila umedă.* Instrucţiunea se
utilizare a produsului, în una din
limbile de circulaţie internaţională
inclusiv şi traducerea în limba de
stat la livrare- copie sau original
avizat cu ştampila umedă a
participantului.

33000000-0

20 Cateter periferic i/v
50.00Bucată20.1 Cateter periferic i/v Dimensiune: 18G. Cu port lateral,

portinject cu capac colorat in
conformitate cu dimensiunea
branulei. Sterile, de unică folosință.
Material: poliuretan, Rg
contrastabil. Acul cateterului cu
mecanism automat de protecție de
impungere accidentală. Aripioare
flexibile, rezistente la manevre
repetate de indoire. Camera
transparentă. Lumenul cu risc
minim de obstructie, flexibil,
rezistent la manevre repetate de

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată20.1 Cateter periferic i/v indoire. Ambalaj individual.
*Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se
vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau
Declarație de conformitate 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. *
Pentru o indentificare mai precisă
partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu
ştampila umedă.* Instrucţiunea se
utilizare a produsului, în una din
limbile de circulaţie internaţională
inclusiv şi traducerea în limba de
stat la livrare- copie sau original
avizat cu ştampila umedă a
participantului.

33000000-0

21 Pulsoximetru cu sursa de administrare
10.00Bucată21.1 Pulsoximetru cu sursa de administrare Pulsoximetru cu sursa de

administrare. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată21.1 Pulsoximetru cu sursa de administrare format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33000000-0

22 Termometru clinic infrarosu noncontact
5.00Bucată22.1 Termometru clinic infrarosu noncontact Termometru clinic infrarosu

noncontact. Termometru electronic
pentru măsurarea temperaturii
corpului uman.

33000000-0

23 Dezinfectia igienica a mainelor
875.00Litru23.1 Dezinfectia igienica a mainelor Solutie alcoolica gata de utilizare

pentru dezinfectia igienica a
mainilor.Cu continut de alcool mai
mare70%.  termenul de valabilitate
a produsului va fi nu mai mic de
80% din termenul total de
valabilitate a acestuia; *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
produsul propriu-zis avizată cu
ștampila umedă *În cazul în care
produsul se clasifcă ca fiind un
produs biodistructiv se va prezenta
certificatul de înregistrare în
registrul național al produselor
biodistructive

33000000-0

24 Peroxid de hidrogen 34%
100.00Kilogram24.1 Peroxid de hidrogen 35% substanța activă peroxid de

hidrogen 35 % . *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

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Kilogram24.1 Peroxid de hidrogen 35% 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
produsul propriu-zis avizată cu
ștampila umedă *În cazul în care
produsul se clasifcă ca fiind un
produs biodistructiv se va prezenta
certificatul de înregistrare în
registrul național al produselor
biodistructive

33000000-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În decurs de  20 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

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

1 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

Da

2 Formularul specificațiilor tehnice F4.1 - original - conform formularului F4.1 din
Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr. 173/2018. Participantul va
prezenta formularul ofertei F 4.1 în format electronic
(excell) pe suport CD împreună cu oferta. Informația
din formularul ofertei F 4.1 pe suport hîrtie obligatoriu
va fi identică cu informația prezentată în format
electronic.

Da

3 Formularul Specificatiilor de preț F 4.2 - original - conform formularului F4.2 din
Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr. 173/2018. Participantul va
prezenta formularul ofertei F 4.2 în format electronic
(excell) pe suport CD împreună cu oferta. Informația
din formularul ofertei F 4.2 pe suport hîrtie obligatoriu
va fi identică cu informația prezentată în format
electronic.

Da

4 Garanția pentur ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform
formularului F 3.2 din Documentația standard sau
transfer

Da

5 DUAE original, conform modelului atașat, confirmat prin
aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului

Da

6 Declarație - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total de
valabilitate al produsului.

Da

7 Declaratie Pentru produsele noi sau necunoscute, vor fi prezentate
mostre de către potențialii cîștigători în termen de 5
zile de la solicitare, original, confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului

Da

8 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

9 Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

bugetul public naţional certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), valabil la data
deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

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

Da

11 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul personal)

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

12 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situație financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului.

Da

13 Declarație operatorului economic originală confirmată prin semnătura şi ştampila- în care
participantul se obligă să înregistreze în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile
contractate pînă la momentul livrării acestora.

Da

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

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

Setul de documente poate fi primit la adresa: SITE CAPCS WWW.CAPCS.MD RUBRICA DISPOZITIVE MEDICALE/ANUNTURI
LICITATII.

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

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

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

pînă la: 30.11.2020 11:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 90 zile

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

30.11.2020 11:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

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

Conducătorul grupului de lucru: ANTOCI IVAN
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea dispozitivelor medicale (dezinfectanți și articole parafarmaceutice)
pentru combaterea COVID-19 conform necesităților IMSP Spitalul Dermatologie şI
Maladii Comunicabile pentru anul 2020

1.3. Numărul procedurii: 20/00238
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33000000-0
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
78 din 17.11.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: CAPCS
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: CAPCS
1.11. Destinatarul: IMSP Spitalul Dermatologie şI Maladii Comunicabile
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: BOTICA AURELIA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Tampoane impregnate cu alcool
1.1 33000000-0 Tampoane impregnate cu alcool Set 2000.00 "1.Dimensiuni ~ 60 x 30 mm 2.Alcool

izopropilic 70% 3.Material nețesut
4.Ambalate individual 5.Utilizare: pentru
curățarea pielii, înainte de injecții 6.Set
câte 100 buc. Certificat CE sau declarație
de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsul dat. Certificat ISO 13485
și/sau ISO 9001 (în dependență de
categoria produsului). *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."

2 N7 Mănuşi p/u examinare, latex fara
pudră, Nesterile, netede,
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2.1 33000000-0 N7 Mănuşi p/u examinare, latex fara pudră,
Nesterile, netede,

Bucată 20000.00 N7 Mănuşi p/u examinare, latex fara
pudră, Nesterile, netede. *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate 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. * Pentru o indentificare mai
precisă partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu ştampila
umedă.

3 N8 Mănuşi p/u examinare, latex, fara
pudră, Nesterile, netede,

3.1 33000000-0 N8 Mănuşi p/u examinare, latex, fara pudră,
Nesterile, netede,

Bucată 100000.00 N8 Mănuşi p/u examinare, latex, fara
pudră, Nesterile, netede. *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate 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. * Pentru o indentificare mai
precisă partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu ştampila
umedă.

4 N9 Mănuşi p/u examinare, latex, fara
pudră, Nesterile, netede,
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4.1 33000000-0 N9 Mănuşi p/u examinare, latex, fara pudră,
Nesterile, netede,

Bucată 30000.00 N9 Mănuşi p/u examinare, latex, fara
pudră, Nesterile, netede. *Pentru
dispozitivele medicale Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate 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. * Pentru o indentificare mai
precisă partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu ştampila
umedă.

5 Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac
21Gx1½ 0,8x40mm, sterila
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5.1 33000000-0 Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac
21Gx1½ 0,8x40mm, sterila

Bucată 80000.00 Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac
21Gx1½ 0,8x40mm, sterila. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
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 F4.1"

6 Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac
20Gx1½ 0,9x40mm, sterila,
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6.1 33000000-0 Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac
20Gx1½ 0,9x40mm, sterila,

Bucată 15000.00 Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac
20Gx1½ 0,9x40mm, sterila. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
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 F4.1"

7 Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac
metalic, L-tub-150cm
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7.1 33000000-0 Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac
metalic, L-tub-150cm

Bucată 30000.00 Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac
metalic, L-tub-150cm. Ambalate și
etichetate conform Directivei 93/42/CEE
(modificată prin Directiva 2007/47/CE),
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 F4.1"

8 Masca de examinare simpla
8.1 33000000-0 Masca de examinare simpla Bucată 60000.00 Material nețesut, trei straturi, cu pliuri. Nu

va conține fibră de sticlă și latex.
Hipoalergica. Fixare cu elastic. Să permită
respirația fără efort. *Înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *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.
* Pentru o indentificare mai precisă
partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu ştampila
umedă.* Instrucţiunea se utilizare a
produsului, în una din limbile de circulaţie
internaţională inclusiv şi traducerea în
limba de stat la livrare- copie sau original
avizat cu ştampila umedă a
participantului.

9 Respiratoare
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9.1 33000000-0 Respiratoare Bucată 1000.00 Dispozitive medicale cu filtru de particule.
Capacitatea de filtrare min. 94% ( de ex.
N95/N99/N100FFP2/FFP3).
Respirabilitate bună. Turnate cu formă
fixă. De unică folosinţă. Cu benzi elastice,
flexibile, moi. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale să se prezinte - extras din
Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale avizat cu ştampila umedă.
*Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în Registrul de Stat se vor
prezenta următoarele documente:
a)Certificat CE sau Declarație de
conformitate 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 F4.1). * Pentru o indentificare
mai precisă partificantul va prezenta
poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu
ştampila umedă.

10 Halate de unica f'olosinta cu legaturi
10.1 33000000-0 Halate de unica f'olosinta cu legaturi Bucată 300.00 Halat medical de uz unic, material nețesut,

densitatea min 50g/m.p. Lungimea min
140cm, cu fixare spate prin legături în
două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă
pentru fixare la mâneci. Mărimea XL.
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)

11 Halate de unica f'olosinta cu legaturi
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11.1 33000000-0 Halate de unica f'olosinta cu legaturi Bucată 150.00 Halat medical de uz unic, material nețesut,
densitatea min 50g/m.p. Lungimea min
140cm, cu fixare spate prin legături în
două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă
pentru fixare la mâneci. Mărimea XXL.
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)

12 Masca pentru oxigen
12.1 33000000-0 Masca pentru oxigen Bucată 350.00 XL (Maturi). *Pentru dispozitivele

medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate 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. * Pentru o indentificare mai
precisă partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu ştampila
umedă.

13 Bahile-botosei



16.11.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 9/16

13.1 33000000-0 Bahile-botosei Pereche 1000.00 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).

14 Sonda nazala
14.1 33000000-0 Sonda nazala Bucată 50.00 Sonda nazala.Certificat ISO 13485 și/sau

ISO 9001 (în dependență de categoria
produsului). *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."

15 Spatule de lemn
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15.1 33000000-0 Spatule de lemn Bucată 1000.00 .material: lemn, margini si suprafete fin
slefuite 2.dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2
mm 3.ambalate individual a cîte 100 buc.
de unica folosinta, nesterile. *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)

16 Saci deseuri galben, 120 kg
16.1 33000000-0 Saci deseuri galben, 120 kg Bucată 500.00 volum: 120 l, cu pictograma "pericol

biologic", rezistenta mecanica mare care
nu permite scurgerea lichidelor, culoare
galbenă, * 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

17 Tensiometru automat pozitionat pe
incheiatura manii

17.1 33000000-0 Tensiometru automat pozitionat pe
incheiatura manii

Bucată 15.00 Tensiometru automat pozitionat pe
incheiatura manii.

18 Saci pentru cadavru
18.1 33000000-0 Saci pentru cadavru Bucată 10.00 Saci pentru cadavru.
19 Cateter periferic i/v
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19.1 33000000-0 Cateter periferic i/v Bucată 250.00 Dimensiune: 20G. Cu port lateral,
portinject cu capac colorat in conformitate
cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică
folosință. Material: poliuretan, Rg
contrastabil. Acul cateterului cu mecanism
automat de protecție de impungere
accidentală. Aripioare flexibile, rezistente
la manevre repetate de indoire. Camera
transparentă. Lumenul cu risc minim de
obstructie, flexibil, rezistent la manevre
repetate de indoire. Ambalaj individual.
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate 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. * Pentru o indentificare mai
precisă partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu ştampila
umedă.* Instrucţiunea se utilizare a
produsului, în una din limbile de circulaţie
internaţională inclusiv şi traducerea în
limba de stat la livrare- copie sau original
avizat cu ştampila umedă a
participantului.

20 Cateter periferic i/v
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20.1 33000000-0 Cateter periferic i/v Bucată 50.00 Dimensiune: 18G. Cu port lateral,
portinject cu capac colorat in conformitate
cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică
folosință. Material: poliuretan, Rg
contrastabil. Acul cateterului cu mecanism
automat de protecție de impungere
accidentală. Aripioare flexibile, rezistente
la manevre repetate de indoire. Camera
transparentă. Lumenul cu risc minim de
obstructie, flexibil, rezistent la manevre
repetate de indoire. Ambalaj individual.
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale avizat cu
ştampila umedă. *Pentru dispozitivele
medicale neînregistrate în Registrul de
Stat se vor prezenta următoarele
documente: a)Certificat CE sau Declarație
de conformitate 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. * Pentru o indentificare mai
precisă partificantul va prezenta poză(e) la
produsul propriu-zis avizată cu ştampila
umedă.* Instrucţiunea se utilizare a
produsului, în una din limbile de circulaţie
internaţională inclusiv şi traducerea în
limba de stat la livrare- copie sau original
avizat cu ştampila umedă a
participantului.

21 Pulsoximetru cu sursa de administrare
21.1 33000000-0 Pulsoximetru cu sursa de administrare Bucată 10.00 Pulsoximetru cu sursa de administrare.

*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale de
service în una din limbile de circulație
internațională (rusa/engleza) și manualul
de utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit.

22 Termometru clinic infrarosu noncontact
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22.1 33000000-0 Termometru clinic infrarosu noncontact Bucată 5.00 Termometru clinic infrarosu noncontact.
Termometru electronic pentru măsurarea
temperaturii corpului uman.

23 Dezinfectia igienica a mainelor
23.1 33000000-0 Dezinfectia igienica a mainelor Litru 875.00 Solutie alcoolica gata de utilizare pentru

dezinfectia igienica a mainilor.Cu continut
de alcool mai mare70%. termenul de
valabilitate a produsului va fi nu mai mic
de 80% din termenul total de valabilitate a
acestuia; *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
produsul propriu-zis avizată cu ștampila
umedă *În cazul în care produsul se
clasifcă ca fiind un produs biodistructiv se
va prezenta certificatul de înregistrare în
registrul național al produselor
biodistructive

24 Peroxid de hidrogen 34%
24.1 33000000-0 Peroxid de hidrogen 35% Kilogram 100.00 substanța activă peroxid de hidrogen 35 %

. *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
produsul propriu-zis avizată cu ștampila
umedă *În cazul în care produsul se
clasifcă ca fiind un produs biodistructiv se
va prezenta certificatul de înregistrare în
registrul național al produselor
biodistructive

3. Criterii şi cerinţe de calificare
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Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea

semnăturii și ștampilei Participantului
DA

3.2 Formularul specificațiilor tehnice F4.1 - original - conform formularului F4.1 din Documentația
standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
173/2018. Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.1
în format electronic (excell) pe suport CD împreună cu
oferta. Informația din formularul ofertei F 4.1 pe suport
hîrtie obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în
format electronic.

DA

3.3 Formularul Specificatiilor de preț F 4.2 - original - conform formularului F4.2 din Documentația
standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
173/2018. Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.2
în format electronic (excell) pe suport CD împreună cu
oferta. Informația din formularul ofertei F 4.2 pe suport
hîrtie obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în
format electronic.

DA

3.4 Garanția pentur ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform
formularului F 3.2 din Documentația standard sau transfer

DA

3.5 DUAE original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului

DA

3.6 Declarație - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va
constitui nu mai puțin de 80% din termenul total de
valabilitate al produsului.

DA

3.7 Declaratie Pentru produsele noi sau necunoscute, vor fi prezentate
mostre de către potențialii cîștigători în termen de 5 zile de
la solicitare, original, confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilei ofertantului

DA

3.8 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul
economic nerezident va prezenta documente din ţara de
origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional

DA

3.9 Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
bugetul public naţional

eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor –
copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

DA

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

DA

3.11 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul personal)

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

3.12 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situație financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului.

DA

3.13 Declarație operatorului economic originală confirmată prin semnătura şi ştampila- în care
participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la
momentul livrării acestora.

DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 20/00238 din 30.11.2020"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

2.00% din valoarea ofertei fără TVA.
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4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit,

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

În decurs de 20 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile bancare de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare –
primire de catre CAPCS

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 90 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 20/00238 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea dispozitivelor medicale (dezinfectanți și articole
parafarmaceutice) pentru combaterea COVID-19 conform necesităților IMSP Spitalul
Dermatologie şI Maladii Comunicabile pentru anul 2020 
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1 
A nu se deschide înainte de: 30.11.2020 11:00

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa
autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 30.11.2020 11:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Data, Ora: 30.11.2020 11:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite

valute vor fi convertite în:
Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

30.11.2020

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

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

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

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 20/00238 din 30.11.2020"

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

5 zile

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

ANTOCI IVAN ________________________________


