
Caiet de sarcini 

Obiectul de achiziție Achiziționarea centralizată de consumabile medicale și conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat 4) 
Tipul procedurii de achiziție: Prin Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP12/DM  din 07.07.2022 

Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate 
 

Nr. 

Lot 

Denumire Lot U/m  cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

Specificație tehnică alternativă 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

Valoarea 

estimativă 

1 Cateter de aspiratie CH 14 Bucată 4 275 

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

cm  3.material: PVC (Polyvinyl 

chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. 

marcare in cm, interval de 1cm. 6. 

atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. 

Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca 

cateterul este pentru aspiratie traheala; 

9. cu vacuum control; *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -

extras din  Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele 

medicale neînregistrate în registrul de 

stat se va prezenta următoarele 

documente: a) Declarația de 

conformitate CE și/sau Certificat de 

conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 

9001 (în dependență de tipul produsului) 

* Toate specificațiile sus-menționate 

obligator confirmate documental de 

producător pe suport hîrtie avizate cu 

ștampila umedă * Mostre - Se vor 

prezenta 2 buc. ambalate si etichetate 

(se accepta inscriptia pe ambalaj in una 

din limbile de circulate intemationala) a 

participantului. *În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat 

conform catalogului prezentat. *Pentru 

identificarea mai precisă participantul va 

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

2 cm, 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 

4.transparent cu linie XRO 5. marcare in 

cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 

7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul 

produsului sa fie indicat,ca cateterul este 

pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum 

control; *Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale 

să se prezinte -extras din  Registrul de stat 

al dispozitivelor medicale avizat cu 

ștampila umedă *Pentru dispozitivele 

medicale neînregistrate în registrul de stat 

se va prezenta următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE și/sau 

Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 

sau ISO 9001 (în dependență de tipul 

produsului) * Toate specificațiile sus-

menționate obligator confirmate 

documental de producător pe suport hîrtie 

avizate cu ștampila umedă * Mostre - Se 

vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate 

(se accepta inscriptia pe ambalaj in una din 

limbile de circulate intemationala) a 

participantului. *În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea comercială a 

produsului pentru a putea fi identificat 

conform catalogului prezentat. *Pentru 

identificarea mai precisă participantul va 

prezenta poză(e) cu dispozitivul medical 

avizată cu ștampila umedă 8 934,75 



prezenta poză(e) cu dispozitivul medical 

avizată cu ștampila umedă  

2 
Cateter de aspiratie CH 14, 

cu supapă 
Bucată 10 136 

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

cm  3.material: PVC (Polyvinyl 

chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. 

marcare in cm 6. atraumatic 7. cu 

supapă   *Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agentiei 

Medicamentului si Dispozitivelor 

Medicale să se prezinte -extras din  in 

Registrul de stat al dispozitivelor 

medicale semnat electronic *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 semnate electronic * 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. 

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

2 cm, 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 

4.transparent cu linie XRO 5. marcare in 

cm 6. atraumatic 7. cu supapă   *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -

extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale semnat electronic 

*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 semnate 

electronic * 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. 

20 272,00 



3 
Cateter de aspiratie CH 16, 

cu supapă 
Bucată 35 636 

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

cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 

4.transparent cu linie XRO 5. marcare in 

cm 6. atraumatic 7. cu supapă *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -

extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale semnat 

electronic *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 semnate electronic * 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. 

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

2 cm, 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 

4.transparent cu linie XRO 5. marcare in 

cm 6. atraumatic 7. cu supapă *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -

extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale semnat electronic 

*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 semnate 

electronic * 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. 

74 122,88 

4 
Cateter de aspiratie CH 18, 

cu supapă 
Bucată 22 868 

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

cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 

4.transparent cu linie XRO 5. marcare in 

cm 6. atraumatic  7. cu supapă *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -

extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale semnat 

electronic *Pentru dispozitivele 

medicale neînregistrate în registrul de 

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

2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 

4.transparent cu linie XRO 5. marcare in 

cm 6. atraumatic  7. cu supapă *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -

extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale semnat electronic 

*Pentru dispozitivele medicale 

neînregistrate în registrul de stat se va 45 736,00 



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 semnate electronic * 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. 

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 semnate 

electronic * 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. 

5 
Microperfuzoare sterile 

(fluturas) cu ac G 22 
Bucată 41 175 

1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, 

siliconat cu extensie 3.cu aripi și 

tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 

315 mm fabricat din PVC, transparent, 

moale, flexibil, prevazut cu conector 

luer-lock si capac de închidere 5.steril 

6.cod în culorile intemaționale conform 

mărimii *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 semnat electronic *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 semnate electronic * Mostre 

- Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 

1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, 

siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 

4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 

mm fabricat din PVC, transparent, moale, 

flexibil, prevazut cu conector luer-lock si 

capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile 

intemaționale conform mărimii *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 semnat electronic 

*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 semnate 

electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. 

ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 51981,79 



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. 

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. 

6 
Microperfuzoare sterile 

(fluturas) cu ac G23 
Bucată 59 066 

1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, 

siliconat cu extensie 3.cu aripi și 

tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 

315 mm fabricat din PVC, transparent, 

moale, flexibil, prevazut cu conector 

luer-lock si capac de închidere 5.steril 

6.cod în culorile intemaționale conform 

mărimii *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 semnat electronic *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 semnate electronic * 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 

1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, 

siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 

4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 

mm fabricat din PVC, transparent, moale, 

flexibil, prevazut cu conector luer-lock si 

capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile 

intemaționale conform mărimii *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 semnat electronic 

*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 semnate 

electronic * 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. 74568,46 



prezenta poză(e) cu dispozitivul 

medical. 

7 
Microperfuzoare sterile 

(fluturas) cu ac G24 
Bucată 9 079 

1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, 

siliconat cu extensie 3.cu aripi și 

tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 

315 mm fabricat din PVC, transparent, 

moale, flexibil, prevazut cu conector 

luer-lock si capac de închidere 5.steril 

6.cod în culorile intemaționale conform 

mărimii *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 semnat electronic *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 semnate electronic * 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. 

1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, 

siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 

4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 

mm fabricat din PVC, transparent, moale, 

flexibil, prevazut cu conector luer-lock si 

capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile 

intemaționale conform mărimii *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 semnat electronic 

*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 semnate 

electronic * 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. 

6 042,89 



8 
Microperfuzoare sterile 

(fluturas) cu ac G25 
Bucată 11 015 

1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, 

siliconat cu extensie 3.cu aripi și 

tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 

315 mm fabricat din PVC, transparent, 

moale, flexibil, prevazut cu conector 

luer-lock si capac de închidere 5.steril 

6.cod în culorile intemaționale conform 

mărimii *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 semnat electronic *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 semnate electronic * 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. 

1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, 

siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 

4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 

mm fabricat din PVC, transparent, moale, 

flexibil, prevazut cu conector luer-lock si 

capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile 

intemaționale conform mărimii *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 semnat electronic 

*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 semnate 

electronic * 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. 

14925,325 



9 
Microperfuzoare sterile 

(fluturas) cu ac G27 
Bucată 2 561 

1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, 

siliconat cu extensie 3.cu aripi și 

tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 

315 mm fabricat din PVC, transparent, 

moale, flexibil, prevazut cu conector 

luer-lock si capac de închidere 5.steril 

6.cod în culorile intemaționale conform 

mărimii **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 semnat electronic *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 semnate electronic * 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. 

1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, 

siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 

4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 

mm fabricat din PVC, transparent, moale, 

flexibil, prevazut cu conector luer-lock si 

capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile 

intemaționale conform mărimii **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 semnat electronic 

*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 semnate 

electronic * 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. 

3286,57 



10 Seringa Jane 120-150 ml Bucată 18 320 

1. tip: Jane 2.mărime: 120 - 150 ml 

3.ambalaj individual *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -

extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale semnat 

electronic *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 semnate electronic * 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. 

 

128 693,90 

11 Set ginecologic Bucată 65 009 

I. 1.oglinda vaginală tip Cusco 2. 

material: plastic, trasparent 3.depărtător 

tip „surub” 4. steril, 5. ambalat 

individual - 1 buc. 6.mărimi disponibile 

S, M, L  II. 1.mănuși de unică folosință - 

2buc. III. 1.periuță cito-brush combi 2. 

steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf (de așternut) 

V 1.ambalat individual (set)  **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 semnat 

 

834390,515 



electronic *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 semnate electronic * 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. 

12 
Sonda (cateter) urinara 

Foley CH 28 
Bucată 34 

1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45 

cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 

canale 4.material: latex siliconat sau 

silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf 

atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 

9.valvă Luer - Lock tip seringă 

10.ambalat individual *Pentru 

dispozitivele medicale Înregistrate în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -

extras din  in Registrul de stat al 

dispozitivelor medicale semnat 

electronic *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 

 

258,32 



producător semnate electronic * 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. 

13 
Set pentru anestezie 

epidurala, cu filtru, ac G18 
Bucată 2 381 

I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 

3. marcat la fiecare 10 cm II. 1. cateter 

mărime 19G, 90 cm III. 1. adaptor Tuhy 

Borst IV. 1. filtru hidrofilic antibacterial 

V. 1.seringă - 10 ml 2. conector luer-

lock 3. steril PVC 4. radiopac   *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 semnat 

electronic *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 semnate electronic * 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 

I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. 

marcat la fiecare 10 mm II. 1. cateter 

mărime 19G, 90 cm III. 1. adaptor Tuhy 

Borst IV. 1. filtru hidrofilic antibacterial V. 

1.seringă – minim 10 ml 2. conector luer-

lock 3. steril PVC 4. radiopac   *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 semnat electronic 

*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 semnate 

electronic * 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. 198 122,48 



prezenta poză(e) cu dispozitivul 

medical. 

14 

Tamponașe sterile fără 

alcool,  p/u aplicarea după 

procedura (large size)  

Set 5 285 

1.dimensiuni:  60 x 60 mm (±5 mm) 

2.fără alcool 2.ambalat individual în 

cutii de cîte 100 bucăți **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 semnat 

electronic *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 semnate electronic * 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.. Ambalaj a cate min. 100 

bucăți. 

 

112 737,41 



15 

Tamponașe sterile fără 

alcool,  p/u aplicarea după 

procedura (standard size) 

Set 7 049 

1.dimensiuni:  65 x 35 mm (±5 mm) 

2.fără alcool 2.ambalat individual în 

cutii de cîte 100 bucăți **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 semnat 

electronic *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 semnate electronic * 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.. Ambalaj a cate min. 100 

bucăți. 

 

108 600,47 

  Valoarea estimativă     
 1 682 673,73 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                                                                                                         Gheorghe GORCEAG 
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