
Caiet de sarcini 

Obiectul de achiziție Achiziționarea dezinfectanților pentru anul 2023 

 

Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate 

Nr. 

lot 

Denumire lot Denumirea 

poziție  

Unitatea 

de măsură 

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă 

 

Prețul estimativ  

per unitate  

1 

Dezinfectarea și 

curățarea 

instrumentelor 

medicale 

(inclusive 

opticele 

medicale) 

1.1. 

Dezinfectarea și 

curățarea 

instrumentelor 

medicale 

(inclusive 

opticele 

medicale) 

L/soluție de 

lucru  

***Litri soluție de lucru*** 

Acțiunea dezinfectantului: 

virucidă EN 14476 

bactericidă EN 14561, EN 13727 

fungicidă EN 14562, .EN 13624 tuberculocid EN 14563 

Certificări: 

- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic 

de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;                 

- înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.                               

- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de 

circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei Participantului. 

- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. 

- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi 

traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și 

ștampila participantului. 

Cerinţe tehnice: 

- substanţă activ - acid peracetic și săruri cuaterernare de amoniu.   

- produs concentrat  solid  

- cu inhibitori de coroziune; 

- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv 

- termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. 

Expoziția: ≤ 30 min 

1,10 

2 

Dezinfectant 

pentru 

dezinfecția și 

curățarea 

enzimatică a 

instrumentelor 

medicale 

(inclusiv opticele 

endoscopice) 

2.1. Dezinfectant 

pentru dezinfecția 

și curățarea 

enzimatică a 

instrumentelor 

medicale 

(inclusiv opticele 

endoscopice) 

L/soluție de 

lucru  

***Litri soluție de lucru***Acțiunea dezinfectantului:virucidă EN 14476,bactericidă  

EN 13727; EN 14561, fungicid EN 13624, EN 14562Certificări:- confirmarea 

precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din 

termenul total de valabilitate a acestuia;                - înregistrarea produsului în 

Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.                               

- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de 

circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de 

calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză 

1,08 



sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original 

confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe tehnice:-substanța 

activă: didecildimetilamoniu carbonat, complex enzimatic (minim 3 enzime), produs 

concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. Ambalaj ≤ 

5 L inclusiv, dotat cu pompă de dozare, expoziția (minut): ≤ 5min 

3 

Dezinfectarea și 

curățarea 

suprafețelor și 

dispozitivelor 

medicale 

(ambalaj ≤ 5 

litru) 

3.1. 

Dezinfectarea și 

curățarea 

suprafețelor și 

dispozitivelor 

medicale 

(ambalaj ≤ 5 litru) 

L/soluție de 

lucru  

***Litri soluție de lucru*** 

Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale 

(ambalaj ≤ 5 litru) 

Acțiunea dezinfectantului: 

virucidă  EN 14476+A1(conditii murdare) 

bactericidă, SR EN 13727 +A2 (conditii murdare),  

fungicidă,  SR EN 13624 (conditii murdare). 

Certificări: 

- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic 

de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;                 

- înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor/ 

Înregistrarea  în Registru Național al produselor biodistructive. 

- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de 

circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei Participantului. 

- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. 

- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi 

traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și 

ștampila participantului. 

Cerinţe tehnice: 

- substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide și etanol. 

- produs concentrat lichid. 

- cu inhibitori de coroziune; 

- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv, cu pompă dozator.  

- termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. 

Expoziția: ≤ 15 min 

0,21 

4 

Sterilizarea 

endoscoapelor și 

instrumentelor 

chirurgicale 

(ambalaj ≤ 6 kg) 

4.1. Sterilizarea 

endoscoapelor și 

instrumentelor 

chirurgicale 

(ambalaj ≤ 6 kg) 

L/soluție de 

lucru  

***Litri soluție de lucru***Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare)virucidă  EN 

14476bactericidă EN 13727, EN 14561, tuberculocidă EN 14348, EN 14563, 

fungicida EN 14562,sporicida - EN 13704, EN 17126Certificări:- confirmarea precum 

la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul 

total de valabilitate a acestuia;                - înregistrarea produsului în Registrul de stat 

a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până 

la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, 

confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea 

prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a 

5,20 



produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare 

- copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe 

tehnice:- substanțe  active - acid peracetic, cu pH neutru sau alcalin; - produs solid; - 

ambalaj ≤ 6 kg inclusiv- valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore);- termen total de 

valabilitate produs nu mai puțin de 2 aniExpoziția: ≤ 15 min 

5 

Dezinfecția 

suprafețelor non-

critice (podele, 

unități sanitare) 

5.1. Dezinfecția 

suprafețelor non-

critice (podele, 

unități sanitare) 

L/soluție de 

lucru  

***Litri soluție de lucru*** 

Acțiunea dezinfectantului: 

virucidă EN 14476 

bactericidă EN 13727 

tuberculocidă EN 14348,  

fungicidă  EN 13624    

                                                                                                                                                                                

Certificări: 

- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic 

de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;                 

- Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la 

deschiderea ofertelor.  

- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de 

circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei Participantului. 

- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. 

- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi 

traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și 

ștampila participantului. 

Cerinţe tehnice: 

- substanță activă: clor  

- produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile ); 

- termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani 

Expoziția: ≤ 30 min 

0,05 

6 

Dezinfecția 

deșeurilor 

medicale 

6.1. Dezinfecția 

deșeurilor 

medicale 

kg 

Acțiunea dezinfectantului:Virucidăbactericidătuberculocidă,  mycobacterium 

terraeCertificări:- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului 

va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;                - 

înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în 

domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului 

chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 

română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- 

confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de 

utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat 

la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 

participantului.Cerinţe tehnice:- substanța activă clor activ - produs concentrat 

pulbere;- pentru toate formele de deșeuri medicale;Expoziția: ≤ 120 min*Catalogul 

producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice 

11,80 



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. 

7 

Dezinfecţia 

igienică şi 

chirurgicală a 

mâinilor 

(ambalaj ≤ 1 

litru) 

7.1. Dezinfecţia 

igienică şi 

chirurgicală a 

mâinilor 

(ambalaj ≤ 1 litru) 

L 

Acțiunea dezinfectantului: -virucidă (EN 14476 (incl. Coronavirusi)- bactericidă (EN 

13727, EN 1500, EN 12791) , micobactericid EN 14348, fungicid (EN 1275, EN 

13624),   Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -

produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până 

la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, 

confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea 

prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare 

- copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe 

tehnice: - dotat cu pompă dozator - pe baza alcool nu mai putin de 70% - produs 

lichid/gel; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu 

conține coloranți și saruri cuaternare - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 

ani Expoziția: ≤ 90 sec *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. 

54,00 

7 

Dezinfecţia 

igienică şi 

chirurgicală a 

mâinilor(ambalaj 

≤ 5 litru) 

7.2. Dezinfecţia 

igienică şi 

chirurgicală a 

mâinilor(ambalaj 

≤ 5 litru) 

L 

Acțiunea dezinfectantului: -virucidă (EN 14476 (incl. Coronavirusi)- bactericidă (EN 

13727, EN 1500, EN 12791) , micobactericid EN 14348, fungicid (EN 1275, EN 

13624),   Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -

produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până 

la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, 

confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea 

prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare 

- copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe 

tehnice: - pe baza de alcool  nu mai putin de 70% - produs  lichid/gel; - produs gata 

pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți și saruri 

cuaternare- termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤  90 sec 

*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. 

40,00 

8 

Dezinfecția 

igienică (ambalaj 

≤ 1 litru) 

8.1. Dezinfecția 

igienică (ambalaj 

≤ 1 litru) 

L 

Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476, bactericidă  EN 1500, micobactericid 

EN 14348, fungicid EN 13624  Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul 

de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate 

48,00 



a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în 

domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului 

chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 

română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - 

confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de 

utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat 

la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 

Cerinţe tehnice: - dotat cu pompă dozator - pe baza de alcool nu mai putin de 70% - 

produs lichid/gel; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; 

nu conține coloranți și saruri cuaternare - termen total de valabilitate nu mai puțin de 

2 ani Expoziția: ≤  90 sec *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.  

8 

Dezinfecția 

igienică (ambalaj 

≤ 5 litru) 

8.2. Dezinfecția 

igienică (ambalaj 

≤ 5 litru) 

L 

Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476, bactericidă  EN 1500, micobactericid 

EN 14348, fungicid EN 13624  Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul 

de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate 

a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în 

domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului 

chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba 

română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - 

confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de 

utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat 

la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 

Cerinţe tehnice:  - pe baza de alcool nu mai putin de 70% - produs lichid/ gel; - produs 

gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți și saruri 

cuaternare - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤  90 sec 

*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.  

38,00 

9 

Săpun antiseptic, 

ambalaj 1 litru 

(cu pompa 

instalată în 

flacon) 

9.1. Săpun 

antiseptic, 

ambalaj 1 litru 

(cu pompa 

instalată în 

flacon) 

L 

Acțiunea dezinfectantului:  

virucidă EN 14476 

bactericidă EN 13727, EN 12791, EN 1499 

 Fungicidă EN 13624 

Certificări: 

- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic 

de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;                 

 - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în 

domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a 

dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până 

la deschiderea ofertelor. 

112,00 



- Să corespundă recomandarilor (standardelor) OMS (WHO) 

- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de 

circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei Participantului. 

- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. 

- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi 

traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și 

ștampila participantului. 

Cerinţe tehnice: 

- dotat cu dozator 

- pe baza glicerină. clorhexidină.  

- produs lichid; 

- produs gata pentru ultilizare 

- nu provoacă alergii, iritații a pielii; 

- termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani 

Expoziția: - pentru prelucrare igienică  ≤  30 sec 

pentru prelucrare chirurgicală  ≤  5 min  

Oferirea gratuita de catre Furnizor a 100 dispensere pentru plasarea sapunului-

dezinfectant!!! 

10 

Neutralizant și 

detergent pentru 

spălarea 

instrumentelor 

chirurgicale în 

mașinile de 

spălat 

10.1. Neutralizant 

pentru spălarea 

instrumentelor 

chirurgicale în 

mașinile de spălat 

L 

Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: 

acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului 

cu mașinile Matachana MAT LD521XLS, aflate în dotare. 

120,00 

10 

Neutralizant și 

detergent pentru 

spălarea 

instrumentelor 

chirurgicale în 

mașinile de 

spălat 

10.2. Detergent 

pentru spălarea și 

curățarea 

instrumentelor 

chirurgicale în 

mașinile de spălat 

L 

Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: 

surfactanți, enzime. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica 

compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS, aflate în 

dotare. 

120,00 

11 

Dezinfectant și 

detergent pentru 

reprocesarea 

automată a 

endoscoapelor și 

instrumentelor în 

mașina de spălat 

(ambalaj ≤ 5L) 

11.1. 

Dezinfectant 

pentru 

reprocesarea 

automată a 

endoscoapelor și 

instrumentelor în 

mașina de spălat 

(ambalaj ≤ 5L) 

L 

Acțiunea dezinfectantului: bactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs 

concentrat lichid, pe bază de glutaraldehidă, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu 

conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu 

mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani. 

398,00 



11 

Dezinfectant și 

detergent pentru 

reprocesarea 

automată a 

endoscoapelor și 

instrumentelor în 

mașina de spălat 

(ambalaj ≤ 5L) 

11.2. Detergent 

pentru 

reprocesarea 

automată a 

endoscoapelor și 

instrumentelor în 

mașina de spălat. 

(ambalaj ≤ 5L) 

L 

Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de susbstanțe: 

surfactanți. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu 

mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate 2 ani. 

312,00 

12 

Dezinfectia 

rapidă   a 

suprafețelor si 

dispozitivelor 

medicale 

12.1Dezinfectia 

rapidă   a 

suprafețelor si 

dispozitivelor 

medicale 

(ambalaj ≤ 1 litru 

) 

L 

***Litri soluție de lucru***Acțiunea dezinfectantului: virucidă (EN 14476), 

bactericidă ( EN 13727, EN 13697, ), micobactericid EN 14348, fungicid (EN 1650, 

EN 13697, EN 13624), Sporicid EN 13704  (C. difficile, B. Subtilis)  Certificări:  

confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic 

de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; înregistrarea ca produs biocid, 

avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea 

ofertelor.  Fisa tehnica de securitate a produsului chimic  copie sau original  în limbă 

de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei Participantului.                                                                                                                                                                                                                                                                

Prezentarea certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare); 

Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea 

în limba de stat la livrare  copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 

participantului. Cerinţe tehnice:  dotat cu duză pulverizatoare spumigenă pe baza de 

acid peracetic si peroxide de hidrogen; produs gata pentru ultilizare;  termen total de 

valabilitate nu mai puțin de 1 an. Expoziția: ≤ 15 min . 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. 

68,00 

12 

Dezinfectia 

rapidă   a 

suprafețelor si 

dispozitivelor 

medicale 

12.2 Dezinfectia 

rapidă   a 

suprafețelor si 

dispozitivelor 

medicale(ambalaj 

≤ 5 litru) 

L 

***Litri soluție de lucru***  Acțiunea dezinfectantului: virucidă (EN 14476), 

bactericidă ( EN 13727, EN 13697, ) , micobactericid EN 14348, fungicid (EN 1650, 

EN 13697, EN 13624), Sporicid EN 13704  (C. difficile, B. Subtilis)   Certificări:  

confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic 

de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. Prezentarea certificatul de 

înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului  biocid eliberat de autoritatea 

națională competentă în domeniu;Fisa tehnica de securitate a produsului chimic  copie 

sau original  în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, 

confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Prezentarea 

certificatului de calitate pentru fiecare lot (la livrare);Instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare  

copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe 

tehnice:  canistră pe baza de acid peracetic si peroxide de hidrogen; produs gata pentru 

ultilizare;  termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an. Expoziția: ≤ 15 min ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

62,00 



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. 

13 

Detergent 

multienzimatic 

pentru 

reprocesarea 

manuala a 

endoscoapelor și 

instrumentelor 

chirurgicale 

(ambalaj ≤ 5L) 

13.1. Detergent 

multienzimatic 

pentru 

reprocesarea 

manuala a 

endoscoapelor și 

instrumentelor 

chirurgicale 

(ambalaj ≤ 5L) 

L 

***Litri soluție de lucru*** 

 

Produs concentrat lichid. Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT: 5 

enzime, surfactanți, pH- neutru. aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, masina de 

spalat automata.  

Ambalaj ≤ 5L, Termen de valabilitate 2 ani. valabilitate a produsului va fi nu mai mic 

de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Fisa tehnica de securitate a 

produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și 

traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - 

Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea 

în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila 

participantului. 

Expoziția: ≤  5 min. *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. 

0,60 

 


