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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.4  din  20.07.2022

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Ialoveni
IDNO 1013601000624
Adresa Alexandru cel Bun,33 or. Ialoveni
Numărul de telefon/fax 026820007
Adresa de e-mail a autorității contractante ialoveniconsiliu@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante www.il.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Donea Maxim tel/068885533 tenderialoveni@

gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://il.md/achizitii-publice/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună) Instituție Publică

Informații generale despre autoritatea contractantă:

I. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea serviciilor 
de proiectare sau de 

lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1

45
21

20
00

-
6

Lucrări de construcţii de 
clădiri destinate activită-
ţilor de recreere, sporti-

ve, culturale, de cazare și 
restaurante

1 Modernizarea terenului de fotbal 
or.Ialoveni str.Libertății.

4780840.00 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote-
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu x

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu x

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Lucrări de construcție a terenului sportiv or.Ialo-

veni str.Libertății
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Iulie  2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu este cazul
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

Nu x

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).
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 ANUNȚ DE INTENȚIE
din 19.07.2022 

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) şi instituţiilor 
bugetare care prestează servicii medicale şi sociale pentru anul 2023 (Lista suplimentară)” 

 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chiși-

nău, str. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante office@capcs.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:

Macari Doina

Tel.: 022-222-490

E-mail: medicamente@capcs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi 
accesată documentația de atribuire)

https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar pu-
tea implica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate centrală de achiziție responsabilă 
de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru 

necesitățile sistemului de sănătate

Informații despre obiectul achiziției:

Nr 
lot Cod CPV Denumire Lot Unitatea de mă-

sură Cantitatea
Specificarea tehnică 

deplină solicitată, Stan-
darde de referință

Valoarea esti-
mată

1 33600000-6

Aciclovirum 3% 4.5-
5,0 g

Bucată 100

ATC S01AD03. Forma 
farmaceutica Unguent 
oftalmic. Mod de admi-
nistrare extern. Unitatea 

de masura tub.

6435,28

2 33600000-6

Acidum ascorbicum 
50 mg Bucată 36300

ATC A11GA01. Forma far-
maceutica Draje. Mod de 
administrare per os. Uni-

tatea de masura draje.

4579,89

3 33600000-6 Acidum ascorbicum 
500 mg

Bucată 4000

ATC A11GA01. Forma far-
maceutica Comprimate 

masticabile. Mod de admi-
nistrare per os. Unitatea de 

masura comprimat.

3697,26
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4 33600000-6 Acidum hopanteni-
cum 250 mg

Bucată 18300

ATC N06BX. Forma farmace-
utica Comprimate. Mod de 
administrare per os. Unita-
tea de masura comprimat.

58625,23

5 33600000-6

Allohol/Allochol 
(sau echivalentul) 
80 mg+40 mg+5 

mg+25 mg
Bucată 9500

ATC A05AX. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

4549,01

6 33600000-6 Alprostadilum 20 
mcg

Bucată 660

ATC C01EA01. Forma 
farmaceutica Pulbere/

sol.perfuz.. Mod de admi-
nistrare i/v. Unitatea de 

masura fiola.

225705,91

7 33600000-6 Alprostadilum 60 
mcg

Bucată 550

ATC C01EA01. Forma 
farmaceutica Pulbere/

sol.perfuz.. Mod de admi-
nistrare i/v. Unitatea de 

masura fiola.

288174,29

8 33600000-6

Amoxicillinum+Aci-
dum clavulanicum 
2000 mg+200 mg Bucată 1000

ATC J01CR02. Forma far-
maceutica Pulbere+solv/

sol.inj.. Mod de admi-
nistrare i/v. Unitatea de 

masura flacon.

129596,24

9 33600000-6 Ampicillinum + 
Sulbactamum 1000 

mg+500 mg

Bucată 300

ATC J01CR01. Forma far-
maceutica pulb./sol.inj./

perf.. Mod de administra-
re i/v+i/m. Unitatea de 

masura flacon.

21823,39

10 33600000-6 Aqua pro injectioni-
bus 5 ml

Bucată 200

ATC V07AB. Forma far-
maceutica Sol. inj./Solv. 
pu uz parenteral. Mod 

de administrare i/v+i/m. 
Unitatea de masura fiola.

368,90

11 33600000-6 Arginini aspartas 5 
g/10 ml

Bucată 500

ATC A16AA. Forma far-
maceutica Solutie orala. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

fiola.

3903,32

12 33600000-6 Argininum+Sorbi-
tolum 12.5 g+25 

g/250 ml

Bucată 55997

ATC A05BA01. Forma 
farmaceutica Solutie 

perfuzabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

2554297,87

13 33600000-6 Argininum+Sorbi-
tolum 25g+50g/500 

ml

Bucată 19184

ATC A05BA01. Forma 
farmaceutica Solutie 

perfuzabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

1118447,38

14 33600000-6
Aripiprazolum 5 mg

Bucată 1400

ATC N05AX12. Forma far-
maceutica Comprimate/
Comprimate orodisper-
sabile. Mod de adminis-
trare per os. Unitatea de 

masura comprimat.

6509,73

15 33600000-6

Bacitracinum + 
Neomycinum 250 
UI+5000 UI/g 10 g Bucată 288

ATC D06AX. Forma 
farmaceutica Pulbere 

cutanata. Mod de admi-
nistrare extern. Unitatea 

de masura flacon.

15808,27



7

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

16 33600000-6

Benzathini ben-
zylpenicillinum 

1200000 UI Bucată 100

ATC J01CE08. Forma far-
maceutica Pulbere/susp.
inj.. Mod de administrare 
i/m. Unitatea de masura 

flacon.

5831,83

17 33600000-6

Benzathini ben-
zylpenicillinum+-

Benzylpenicillinum 
1500000 UA

Bucată 1500

ATC J01CE30. Forma far-
maceutica Pulbere/susp.
inj.. Mod de administrare 
i/m. Unitatea de masura 

flacon.

26742,08

18 33600000-6

Benzydaminum  
hydrochloridum 

+ Cetylpyridinium 
chloridum 3 mg+1 

mg

Bucată 5280

ATC R02AA20. Forma far-
maceutica Pastile. Mod 
de administrare extern. 

Unitatea de masura pas-
tila.

18192,84

19 33600000-6 Benzylii benzoas 
20%

Bucată 216400

ATC P03AX01. Forma 
farmaceutica Emulsie 

cutanata. Mod de admi-
nistrare extern. Unitatea 

de masura mililitru.

47631,35

20 33600000-6

Benzylpenicillinum 
1000000UI

Bucată 20158

ATC J01CE01. Forma far-
maceutica Pulbere/sol.

inj.. Mod de administrare 
i/m. Unitatea de masura 

flacon.

83348,03

21 33600000-6

Betamethasonum + 
Acidum salicylicum 
0.64 mg+30 mg/g 

sau 0.5 mg+30 
mg/g

Bucată 1650

ATC D07XC01. Forma 
farmaceutica Unguent. 

Mod de administrare 
extern. Unitatea de ma-

sura gram.

77615,26

22 33600000-6

Bifidobacterium ani-
malis subsp. lactis 

10^9 CFU 1.5 g Bucată 255

ATC A07FA. Forma far-
maceutica Pulbere/susp.
orala. Mod de adminis-

trare per os. Unitatea de 
masura plic.

1769,50

23 33600000-6

Botulinum A toxin 
500 U

Bucată 45

ATC M03AX01. Forma 
farmaceutica Pulbere/sol.
inj.. Mod de administrare 
i/m. Unitatea de masura 

flacon.

359475,29

24 33600000-6 Budesonidum 0,25 
mg/ml 2 ml

Bucată 500

ATC R03BA02. Forma farma-
ceutica Suspensie de inha-

lat prin nebulizator. Mod de 
administrare prin inhalare. 
Unitatea de masura flacon.

8804,89

25 33600000-6 Budesonidum 0.5 
mg/ml 2 ml

Bucată 815

ATC R03BA02. Forma farma-
ceutica Suspensie de inha-

lat prin nebulizator. Mod de 
administrare prin inhalare. 
Unitatea de masura flacon.

19908,71

26 33600000-6
Caffeinum (natrium 

benzoicum) 20% 
1 ml

Bucată 45090
ATC N06BC01. Forma farma-
ceutica Solutie injectabila. 
Mod de administrare i/m. 
Unitatea de masura fiola.

45243,28

27 33600000-6

Calcii carbonas + 
Cholecalciferolum 

500 mg/200 UI Bucată 7400

ATC A12AX. Forma farma-
ceutica Comprimate masti-
cabile. Mod de administrare 
per os. Unitatea de masura 

comprimat.

10960,14

28 33600000-6
Calcii carbonas + 

Cholecalciferolum 
500 mg+400 UI

Bucată 960
ATC A12AX. Forma farmaceu-
tica Comprimate masticabile. 
Mod de administrare per os. 

Unitatea de masura comprimat.

1597,61
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29 33600000-6

Camphora+Benzyl-
nicotinatum+Oleum 

Terebenthinae+-
Capsaicinum+Di-
mexidum (analog 

Capsicam) 3g+3g+-
3g+0.2g+5g/100g

Bucată 15000

ATC M02AX. Forma farmace-
utica Unguent. Mod de admi-

nistrare extern. Unitatea de 
masura gram.

21337,10

30 33600000-6 Caspofunginum 50 
mg

Bucată 200

ATC J02AX04. Forma 
farmaceutica pulb./conc. 
pentru sol. perf.. Mod de 
administrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

589537,19

31 33600000-6 Cefdinirum 125 
mg/5 ml

Bucată 10000

ATC J01DD15. Forma 
farmaceutica pulb./susp. 
orala. Mod de adminis-

trare per os. Unitatea de 
masura mililitru.

11350,53

32 33600000-6 Cefpodoximum 200 
mg

Bucată 500

ATC J01DD13. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

6150,39

33 33600000-6 Ceftriaxonum 2000 
mg

Bucată 1200

ATC J01DD04. Forma 
farmaceutica Pulbere/sol.
inj.. Mod de administrare 
i/v+i/m. Unitatea de ma-

sura flacon.

29261,32

34 33600000-6

Centaurii herba+Le-
vistici radix+Ros-
marini folium 18 

mg+18 mg+18 mg

Bucată 13240

ATC G04BX. Forma far-
maceutica Draje. Mod de 
administrare per os. Uni-

tatea de masura draje.

32832,73

35 33600000-6

Cetraria islandica L. 
100 mg Bucată 6000

ATC R02A. Forma farma-
ceutica Pastile. Mod de 

administrare per os. Uni-
tatea de masura pastila.

11257,73

36 33600000-6

Chlorbutanolum 
hemihydratum+Le-

vomentholum+-
Camphora+Oleum 
Eucalypti (analog 

Cameton) 10 mg+10 
mg+10 mg+10 

mg/g 20 ml

Bucată 145

ATC R02AA20. Forma 
farmaceutica Spray bu-

cofaringian/nazal, emul-
sie. Mod de administrare 
extern. Unitatea de ma-

sura flacon.

5443,71

37 33600000-6

Chlorhexidini 
dihydrochloridum 

+ Lidocaini hydroc-
hloridum 0.5 mg+1 

mg+1 mg

Bucată 2400

ATC R02AA05. Forma 
farmaceutica Comprima-
te de supt. Mod de admi-
nistrare per os. Unitatea 
de masura comprimat.

7464,19

38 33600000-6 Cinacalcetum 30 mg Bucată 2000

ATC H05BX01. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

81958,54

39 33600000-6 Clobetasolum 0,5 
mg/g

Bucată 2750

ATC D07AD01. Forma 
farmaceutica Unguent/

Cremă. Mod de adminis-
trare extern. Unitatea de 

masura gram.

2931,57
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40 33600000-6 Cocarboxylasum 50 
mg+2 ml

Bucată 26195

ATC A11DA. Forma far-
maceutica Pulbere+solv/

sol.inj.. Mod de admi-
nistrare i/m. Unitatea de 

masura fiola.

268348,77

41 33600000-6

Cytidin-5’-disodium 
monophospha-

tum + Uridinum 5 
mg+1.33 mg

Bucată 360

ATC N07XX. Forma far-
maceutica Capsule. Mod 
de administrare per os. 

Unitatea de masura cap-
sula.

1793,24

42 33600000-6 Dapagliflozinum 10 
mg

Bucată 6200

ATC A10BK01. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

552643,47

43 33600000-6 Dexamethasonum 2 
mg/5 ml

Bucată 20

ATC H02AB02. Forma far-
maceutica Picaturi  orale. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

flacon.

23129,17

44 33600000-6 Dexketoprofenum 
25 mg

Bucată 3000

ATC M01AE17. Forma far-
maceutica Granule p/u 

sol. orala. Mod de admi-
nistrare per os. Unitatea 

de masura plic.

13954,91

45 33600000-6

Dextromethorpha-
num 27 mg/15 ml 
sau 6,6 mg/5 ml Bucată 22500

ATC R05DA09. Forma 
farmaceutica Sirop. Mod 
de administrare per os. 
Unitatea de masura mi-

lilitru.

5327,85

46 33600000-6

Diosminum+Hespe-
redinum 450 mg+50 

mg Bucată 2100

ATC C05CA03. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

5391,92

47 33600000-6

Diprophyllinum 100 
mg/15 ml 200 ml Bucată 10

ATC R03DA01. Forma far-
maceutica Sirop. Mod de 
administrare per os. Uni-
tatea de masura flacon.

857,69

48 33600000-6 Dobutaminum 250 
mg/20 ml

Bucată 6315

ATC C01CA07. Forma 
farmaceutica Solutie 

perfuzabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 
de masura Fiola/Flacon.

170694,91

49 33600000-6 Dobutaminum 250 
mg/50 ml

Bucată 1060

ATC C01CA07. Forma 
farmaceutica Solutie 

perfuzabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

115130,83

50 33600000-6

Doktor Mom Herbal 
Cough Lozenges -

Bucată 5600

ATC R05CA10. Forma far-
maceutica Pastile. Mod 
de administrare extern. 

Unitatea de masura pas-
tila.

10502,10

51 33600000-6 Droperidolum 
0.25% 5 ml

Bucată 10045

ATC N05AD08. Forma 
farmaceutica Solutie 

injectabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura fiola.

79071,95
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52 33600000-6 Eptifibatidum 2 mg/
ml 10 ml

Bucată 115

ATC B01AC16. Forma 
farmaceutica Solutie 

injectabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

170326,49

53 33600000-6 Eptifibatidum* 0.75 
mg/ml 100 ml

Bucată 5

ATC B01AC16. Forma 
farmaceutica Solutie 

perfuzabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

30856,25

54 33600000-6 Esketaminum 25 
mg/ml 2 ml

Bucată 30

ATC N01AX14. Forma 
farmaceutica Solutie 

injectabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura fiola.

2642,85

55 33600000-6 Ferrimanitolum 
ovoalbuminum 40 

mg

Bucată 2300

ATC B03AB. Forma far-
maceutica Granule p/u 

suspensie orala. Mod de 
administrare per os. Uni-

tatea de masura plic.

31284,61

56 33600000-6 Flumazenilum 
0.01% 5 ml

Bucată 770

ATC V03AB25. Forma 
farmaceutica Solutie 

injectabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura fiola.

327701,09

57 33600000-6 Flurbiprofenum 8,75 
mg

Bucată 960

ATC R02AX01. Forma 
farmaceutica Pastile. 

Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

pastila.

4279,28

58 33600000-6 Fosfomycinum 3 g Bucată 600

ATC J01XX01. Forma far-
maceutica Granule p/u 

sol. orala. Mod de admi-
nistrare per os. Unitatea 

de masura plic.

26741,26

59 33600000-6 Glucagonum 1 
mg+1 ml

Bucată 782

ATC H04AA01. Forma far-
maceutica Pulbere+solv/
sol.inj.. Mod de adminis-
trare i/m, s/cutan. Unita-

tea de masura flacon.

85418,73

60 33600000-6 Haloperidolum 2 
mg/ml 30 ml

Bucată 1000

ATC N05AD01. Forma far-
maceutica Solutie orala. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

flacon.

22928,71

61 33600000-6
Hydrocortisonum 

100 mg Bucată 780

ATC H02AB09. Forma 
farmaceutica Pulbere 
pentru solutie injecta-
bila/perfuzabila. Mod 

de administrare i/v+i/m. 
Unitatea de masura fla-

con.

18015,25

62 33600000-6
Hydrosminum 200 

mg Bucată 4200
ATC C05CA05. Forma far-

maceutica Capsule. Mod de 
administrare per os. Unita-

tea de masura capsula.

18635,94

63 33600000-6

Hydroxychloroqui-
num 200 mg

Bucată 920

ATC P01BA02. Forma far-
maceutica Comprimate. 

Mod de administrare per os. 
Unitatea de masura com-

primat.

1936,15
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64 33600000-6

Ibuprofenum 50 
mg/g

Bucată 2500

ATC M02AA13. Forma 
farmaceutica Crema/

Gel. Mod de administrare 
extern. Unitatea de ma-

sura gram.

2622,78

65 33600000-6

Ichthammolum 200 
mg/g 25 g Bucată 150

ATC D08AX. Forma far-
maceutica Unguent. Mod 

de administrare extern. 
Unitatea de masura tub.

2147,94

66 33600000-6

Immunoglobulinum 
humanum 50 mg/

ml 100 ml Bucată 300

ATC J06BA02. Forma 
farmaceutica Solutie 

perfuzabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

1183958,80

67 33600000-6

Immunoglobulinum 
humanum 50 mg/

ml 50 ml Bucată 320

ATC J06BA02. Forma 
farmaceutica Solutie 

perfuzabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

767071,51

68 33600000-6

Interferonum al-
fa-2b 100000 UI/ml 

5 ml Bucată 60

ATC L03AB05. Forma 
farmaceutica Picaturi 

nazale. Mod de adminis-
trare extern. Unitatea de 

masura flacon.

5472,66

69 33600000-6

Iopromidum 768,86 
mg/ml 100 ml

Bucată 1000

ATC V08AB05. Forma 
farmaceutica Solutie 

injectabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

1029455,86

70 33600000-6 Ipidacrinum 20 mg Bucată 5400

ATC N07AA. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

16992,54

71 33600000-6 Ivabradinum 5 mg Bucată 600

ATC C01EB17. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

3225,92

72 33600000-6

Kalii chloridum 
22,5% - 10 ml

Bucată 2850

ATC B05XA01. Forma 
farmaceutica Conc./sol. 

perf.. Mod de administra-
re i/v. Unitatea de masu-

ra fiola.

31345,51

73 33600000-6 Labetalolum 5 mg/
ml 10 ml

Bucată 4375

ATC C07AG01. Forma 
farmaceutica Solutie 

injectabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura fiola.

134996,09

74 33600000-6

Lactobacillus rham-
nosus+Lactobacillus 

acidophilus 1,9 x 
10^9  CFU/ 0.1 x 

10^9  CFU
Bucată 1000

ATC A07FA01. Forma 
farmaceutica Capsule. 

Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

capsula.

4724,43

75 33600000-6 Levocarnitinum 200 
mg/ml 5 ml

Bucată 3000

ATC A16AA01. Forma 
farmaceutica Solutie 

injectabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura fiola.

31336,23
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76 33600000-6 Levofloxacinum 750 
mg

Bucată 700

ATC J01MA12. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

11399,91

77 33600000-6

Levosimendanum 
2.5 mg/ml 5 ml

Bucată 40

ATC C01CX08. Forma 
farmaceutica Conc./sol. 

perf.. Mod de administra-
re i/v. Unitatea de masu-

ra fiola.

373282,47

78 33600000-6

Lidocainum + Prilo-
cainum 25 mg + 25 

mg/g 30 g Bucată 150

ATC N01BB52. Forma far-
maceutica Crema. Mod 
de administrare extern. 
Unitatea de masura tub.

35436,69

79 33600000-6

Macrogolum 64 g 
sau 73,69 g

Bucată 4800

ATC A06AD15. Forma 
farmaceutica Pulbere/sol.

orala. Mod de adminis-
trare per os. Unitatea de 

masura plic.

244618,46

80 33600000-6 Meldonium 500 mg Bucată 21600

ATC C01EB22. Forma far-
maceutica Comprimate/
Capsule. Mod de admi-
nistrare per os. Unitatea 

de masura bucata.

74872,07

81 33600000-6 Metoprololum 1 
mg/ml 5 ml

Bucată 15565

ATC C07AB02. Forma 
farmaceutica Solutie 

injectabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura fiola.

163294,35

82 33600000-6 Mexazolamum 1 mg Bucată 1000

ATC N05BA. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

6560,72

83 33600000-6 Midazolamum 5 
mg/5 ml

Bucată 59095

ATC N05CD08. Forma 
farmaceutica Solutie in-
jectabila. Mod de admi-

nistrare i/v+i/m. Unitatea 
de masura fiola.

542658,71

84 33600000-6 Milrinonum 1 mg/
ml 10 ml

Bucată 210

ATC C01CE02. Forma 
farmaceutica Solutie 

injectabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura fiola.

20735,40

85 33600000-6 Mirtazapinum 30 
mg

Bucată 2400

ATC N06AX11. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

5924,40

86 33600000-6 Natrii chloridum 
0.9% 400 ml

Bucată 27500

ATC B05XA03. Forma 
farmaceutica Solutie per-

fuzabila. Mod de admi-
nistrare i/v. Unitatea de 
masura flacon de sticla.

333494,61

87 33600000-6 Natrii chloridum 
10% 200 ml

Bucată 550

ATC B05XA03. Forma 
farmaceutica Solutie per-

fuzabila. Mod de admi-
nistrare i/v. Unitatea de 
masura flacon de sticla.

5971,26
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88 33600000-6 Natrii chloridum 
10% 400 ml

Bucată 350

ATC B05XA03. Forma 
farmaceutica Solutie 

perfuzabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

4231,88

89 33600000-6 Natrii chloridum 50 
mg/ml 10ml

Bucată 200

ATC S01XA03. Forma 
farmaceutica Picaturi 

oftalmice/nazale. Mod de 
administrare extern. Uni-
tatea de masura flacon.

10722,36

90 33600000-6

Natrii chloridum+-
Kalii chloridum+Cal-
cii chloridum+Natrii 

lactas 500 ml
Bucată 204181

ATC B05BB01. Forma 
farmaceutica Solutie 

perfuzabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

2912003,31

91 33600000-6

Natrii chloridum+-
Kalii chloridum+Na-
trii hydrocarbonas 

(analog Trisol) 5 
mg/1 mg/4 mg/ml 

400 ml

Bucată 10921
ATC B05BB01. Forma 
farmaceutica Solutie 

perfuzabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

197264,98

92 33600000-6

Neomycinum + 
Polymyxinum 

B + Nystatinum 
35000 UI+35000 

UI+100000 UI Bucată 1800

ATC G01AA51. Forma 
farmaceutica Capsule 
moi vaginale. Mod de 

administrare prin instila-
re intravaginala (destinat 
doar pentru fetite si ado-

lescente). Unitatea de 
masura capsula.

12803,49

93 33600000-6 Nicergolinum 4 
mg+5 ml

Bucată 9160

ATC C04AE02. Forma far-
maceutica Pulbere+solv/
sol.inj.. Mod de adminis-

trare i/v+i/m. Unitatea de 
masura flacon.

537022,14

94 33600000-6 Nimesulidum 100 
mg

Bucată 3200

ATC M01AX17. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

3228,43

95 33600000-6
Nimesulidum 100 

mg Bucată 1000

ATC M01AX17. Forma 
farmaceutica Granule/

susp. orala sau pulb./sol.
orala. Mod de adminis-

trare per os. Unitatea de 
masura plic.

2719,92

96 33600000-6 Nitroglycerinum 5 
mg/ml 2 ml

Bucată 19475

ATC C01DA02. Forma 
farmaceutica Solutie 

perfuzabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura fiola.

344931,20

97 33600000-6

Nutriflex Lipid Peri 
(40 g Aminoacizi+80 
g Carbohidrati+50 g 

Lipide)/1250 ml
Bucată 1750

ATC B05BA10. Forma farma-
ceutica Emulsie perfuzabila. 

Mod de administrare i/v. 
Unitatea de masura Punga 

tricompartimentala.

1177165,86

98 33600000-6

Nutriflex Omega 
Special (70.1 g 

Aminoacizi + 180 g 
Carbohidrati + 50 g 

Lipide)/1250 ml

Bucată 2630

ATC B05BA10. Forma farma-
ceutica Emulsie perfuzabila. 

Mod de administrare i/v. 
Unitatea de masura Punga 

tricompartimentala.

1898955,21



14

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

99 33600000-6

Olmesartanum me-
doxomilum+ Amlo-

dipinum 20 mg + 
5 mg

Bucată 400

ATC C09DB02. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

2300,18

100 33600000-6
Olmesartanum me-
doxomilum+ Amlo-

dipinum 40 mg + 
10 mg

Bucată 700

ATC C09DB02. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

5047,29

101 33600000-6
Olmesartanum me-
doxomilum+ Amlo-

dipinum 40 mg + 
5 mg

Bucată 700

ATC C09DB02. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

4698,42

102 33600000-6 Oxymetazolinum 
0.25 mg/ml

Bucată 600

ATC R01AA05. Forma 
farmaceutica Spray nazal, 
solutie. Mod de adminis-
trare extern. Unitatea de 

masura mililitru.

2022,80

103 33600000-6 Oxymetazolinum 
0.5 mg/ml

Bucată 700

ATC R01AA05. Forma 
farmaceutica Spray nazal, 
solutie. Mod de adminis-
trare extern. Unitatea de 

masura mililitru.

2412,25

104 33600000-6

Pancreatinum 25000 
UI lipaza

Bucată 1700

ATC A09AA02. Forma 
farmaceutica Capsule/

Capsule gastrorezisten-
te/Capsule cu mini-com-
primate gastrorezistente. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

capsula.

9421,03

105 33600000-6

Paracetamolum + 
Acidum ascorbicum 

+ Phenylephrini 
hydrochloridum 750 
mg+10 mg+60 mg

Bucată 1400

ATC N02BE51. Forma 
farmaceutica Pulb./susp. 
orala sau Pulb./sol. orala 
sau Granule/sol. orala. 

Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

plic.

8685,99

106 33600000-6

Paracetamolum + 
Chlorphenaminum 
+ Pseudoephedri-

num 500 mg+4 
mg+60 mg

Bucată 1000

ATC N02BE51. Forma 
farmaceutica Pulbere/sol.

orala. Mod de adminis-
trare per os. Unitatea de 

masura plic.

5028,43

107 33600000-6

Paracetamolum + 
Codeini phosphas 

+ Promathazini 
hydrochloridum 350 

mg+40 mg+3 mg

Bucată 800

ATC N02BE71. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

2125,65

108 33600000-6 Passiflora incarnata 
100 mg

Bucată 2300

ATC N05CM. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

4996,24
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109 33600000-6
Pentoxifyllinum 400 

mg Bucată 800

ATC C04AD03. Forma 
farmaceutica Comprima-
te cu elib. prelung.. Mod 
de administrare per os. 

Unitatea de masura com-
primat.

957,78

110 33600000-6

Phenazonum+Lido-
cainum 40-45,52 

mg+10-11,4 mg/ml 
15-16 ml Bucată 112

ATC S02DA30. Forma 
farmaceutica Picaturi 

auriculare, solutie. Mod 
de administrare extern. 
Unitatea de masura fla-

con.

4552,11

111 33600000-6 Phenibutum 250 mg Bucată 32300

ATC N06BX22. Forma 
farmaceutica Capsule/
Comprimate. Mod de 

administrare per os. Uni-
tatea de masura bucata.

150882,77

112 33600000-6 Phenylephrinum 25 
mg/ml 10 ml

Bucată 650

ATC S01FB01. Forma 
farmaceutica Picaturi of-
talmice, solutie. Mod de 

administrare extern. Uni-
tatea de masura flacon.

34847,68

113 33600000-6 Pikovit (sau echiva-
lentul) 150 ml

Bucată 325

ATC A11BA. Forma far-
maceutica Sirop. Mod de 
administrare per os. Uni-
tatea de masura flacon.

17828,05

114 33600000-6 Piracetamum + 
Cinnarizinum 400 

mg+25 mg

Bucată 11700

ATC N06BX. Forma far-
maceutica Comprimate/
Capsule. Mod de admi-
nistrare per os. Unitatea 

de masura bucata.

7271,17

115 33600000-6 Platyphyllini hydro-
tartras 0.2% 1 ml

Bucată 393480

ATC A03A. Forma farma-
ceutica Solutie injectabi-
la. Mod de administrare 
sub cutan. Unitatea de 

masura fiola.

1019870,58

116 33600000-6 Propafenoni hydroc-
hloridum 150 mg

Bucată 970

ATC C01BC03. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

2436,57

117 33600000-6 Quetiapinum 25 mg Bucată 4800

ATC N05AH04. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

8649,62

118 33600000-6 Revit (sau echivalen-
tul) -

Bucată 207000

ATC A11BA. Forma far-
maceutica Draje. Mod de 
administrare per os. Uni-

tatea de masura draje.

23845,71

119 33600000-6 Rivaroxabanum 10 
mg

Bucată 2760

ATC B01AX06. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

31478,86

120 33600000-6 Rivaroxabanum 15 
mg

Bucată 3450

ATC B01AX06. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

46626,88
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121 33600000-6 Rivaroxabanum 20 
mg

Bucată 3840

ATC B01AX06. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

59007,02

122 33600000-6 Sacubitrilum + Val-
sartanum 24 mg + 

26 mg

Bucată 1120

ATC C09DX. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

29029,56

123 33600000-6
Salbutamolum 1 

mg/ml 2 ml Bucată 200

ATC R03AC02. Forma 
farmaceutica Soluție de 
inhalat prin nebulizare. 

Mod de administrare 
inhalatoriu prin nebuliza-
tor. Unitatea de masura 

recipient unidoza.

978,97

124 33600000-6 Sinupret - Bucată 2500

ATC R05X. Forma farma-
ceutica Draje. Mod de 

administrare per os. Uni-
tatea de masura draje.

4293,59

125 33600000-6 Sinupret extract 160 
mg

Bucată 2000

ATC R05X. Forma farma-
ceutica Draje. Mod de 

administrare per os. Uni-
tatea de masura draje.

14948,14

126 33600000-6 Sotalolum 80 mg Bucată 900

ATC C07AA07. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

1400,05

127 33600000-6

Spiritus dichlor-
benzylicus + Amyl-
metacrezolum 1.2 

mg+0.6 mg
Bucată 2400

ATC R02AA20. Forma far-
maceutica Comprimate 
de supt/Pastile. Mod de 

administrare extern. Uni-
tatea de masura bucata.

7261,50

128 33600000-6

Streptocidum + 
Norsulfazolum 

0.025+0.025 g/ml Bucată 9220

ATC R02AA20. Forma 
farmaceutica Spray bu-
cofaring.. Mod de admi-
nistrare extern. Unitatea 

de masura mililitru.

13344,90

129 33600000-6 Sulodexidum 250 
ULS

Bucată 1900

ATC B01AB11. Forma 
farmaceutica Capsule. 

Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

capsula.

14752,69

130 33600000-6 Suxamethonii iodi-
dum 20 mg/ml 5 ml

Bucată 29265

ATC M03AB01. Forma 
farmaceutica Solutie 

injectabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura fiola.

252661,67

131 33600000-6

Taurinum+Cratae-
gus sanguinea+Leo-
nurus Cardiaca 867 
mg+43 mg+87 mg

Bucată 960

ATC C01EX. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

2779,75

132 33600000-6 Telmisartanum 40 
mg

Bucată 100

ATC C09CA07. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

220,82
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133 33600000-6 Telmisartanum 80 
mg

Bucată 100

ATC C09CA07. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

283,29

134 33600000-6 Terazosinum 2 mg Bucată 100

ATC G04CA03. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

454,57

135 33600000-6 Terazosinum 5 mg Bucată 100

ATC G04CA03. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

654,58

136 33600000-6 Terbinafinum 10 
mg/g

Bucată 350

ATC D01AE15. Forma 
farmaceutica Crema. 
Mod de administrare 

extern. Unitatea de ma-
sura gram.

972,29

137 33600000-6

Tetracyclinum + 
Hydrocortisonum 
+ Benzocainum 10 
mg+5 mg+4 mg/g 

18 g

Bucată 900

ATC C05AA01. Forma far-
maceutica Unguent. Mod 

de administrare extern. 
Unitatea de masura tub.

23327,32

138 33600000-6

Tetracyclinum + 
Hydrocortisonum + 
Benzocainum 20 mg 
+ 10 mg + 8,30 mg

Bucată 300

ATC C05AX03. Forma 
farmaceutica Supozitoa-
re. Mod de administrare 
extern. Unitatea de ma-

sura Supozitor.

777,58

139 33600000-6 Thiocolchicosidum 
4 mg

Bucată 1000

ATC M03BX05. Forma 
farmaceutica Capsule/
Comprimate. Mod de 

administrare per os. Uni-
tatea de masura bucata.

2511,93

140 33600000-6 Ticagrelorum 90 mg Bucată 940

ATC B01AC24. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

26746,04

141 33600000-6 Tocilizumabum 20 
mg/ml 10 ml

Bucată 40

ATC L04AC07. Forma 
farmaceutica Concen-

trat/sol.perfuz.. Mod de 
administrare i/v. Unitatea 

de masura flacon.

282065,29

142 33600000-6

Valeriana officinalis 
+ Melissa officinalis 
+ Mentha piperita/

Extractum Valerianae 
siccum + Extractum 
Menthae piperitae 

siccum + Extractum 
Melissae sicum 125 
mg+25 mg+25 mg

Bucată 1800

ATC N05CM. Forma far-
maceutica Capsule/Cap-
sule moi. Mod de admi-
nistrare per os. Unitatea 

de masura capsula. 3868,76

143 33600000-6

Venenum Viperae 
Bersus siccum+Aci-
dum salicylicum+-

Camphorae+Oleum 
terebentinae 

(analog Viprosal 
B) 2.5U+0.5g+1.

5g+1.5g

Bucată 42000

ATC M02AX. Forma far-
maceutica Unguent. Mod 

de administrare extern. 
Unitatea de masura 

gram. 41470,80
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144 33600000-6 Verapamilum 2,5 
mg/ml 2 ml

Bucată 30945

ATC C08DA01. Forma 
farmaceutica Solutie 

injectabila. Mod de ad-
ministrare i/v. Unitatea 

de masura fiola.

72052,02

145 33600000-6 Verapamilum 40 mg Bucată 8950

ATC C08DA0. Forma far-
maceutica Comprimate/
Capsule. Mod de admi-
nistrare per os. Unitatea 

de masura bucata.

7180,25

146 33600000-6
Wobenzym (sau 
echivalentul) - Bucată 2000

ATC M09AB. Forma far-
maceutica Comprimate 
gastrorezistente. Mod 

de administrare per os. 
Unitatea de masura com-

primat.

6171,25

147 33600000-6

Xeroformium + 
Extractum Belladon-
nae spissum + Zinci 
sulfas 100 mg+30 

mg+50 mg

Bucată 1520

ATC C05AX02. Forma 
farmaceutica Supozitoa-
re. Mod de administrare 

rectal. Unitatea de masu-
ra Supozitor.

3398,10

148 33600000-6 Zofenoprilum 30 
mg

Bucată 480

ATC C09AA15. Forma far-
maceutica Comprimate. 
Mod de administrare per 
os. Unitatea de masura 

comprimat.

2343,32

          Total: 22 340 371,42 
lei MDL

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scă-
zut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con-
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

19.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamen-
tale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

DA □
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform 
necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime pentru anul 2023

Din 19.07.2022 
 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CEN-
TRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212
Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigo-

re Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botica Aurelia, 022-222 -364

dispozitive@capcs.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziționarea consumabilelor pentru cardi-

ologia intervențională și chirurgia endovas-
culară conform necesităților IMSP Spitalul 
Clinic Municipal Sfânta Treime pentru anul 
2023
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Informații despre obiectul achiziției:

Cod 
CPV Nr. Lot Descrierea lot  Descrierea 

poziție
Cantita-

tea UM Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

Valoarea 
estimativă a 
lotulul fără 

TVA

 3
31

00
00

0-
1

1

Set introduc-
tor punctie 
radial profil 
ultra-subtire 

Set introduc-
tor punctie 
radial profil 
ultra-subtire 

400 buc.

Ac de puncție metalic de 21-22 G. Mini-ghid diametrul de 0.018”, lungime 40-45 cm. 
Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm, cu profil ultra subțire: diametre 
externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea di-
mensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului. Să fie rezisten-
tă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet 
tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipro-
pilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și 
sunt incluse într-o tăviță din plastic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispoziti-
velor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a 
dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- 
copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medi-
cale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED 
se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsu-
lui ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnă turii electronice sau 
*Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (pros-
pecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - con-
firmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul artico-
lului atribuit umarului de lot oferit.

250000

 3
31

00
00

0-
1

2
Set introduc-
tor puncție 
radial lung

Set introduc-
tor puncție 
radial lung

400 buc.

Ac de puncție metalic de 20-21 G. Mini-ghid diametrul de 0.018”. Teacă cu lungime 
de 11-23 cm, cu marimi disponibile de 5, 6 F, marcate in culori diferite, rezistentă la 
kinking, prevăzută cu robinet tridirecțional. Toate componentele vor fi într-un su-
port de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras 
de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele 
oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participan-
tului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea 
numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.

120000

33
10

00
00

-1

3
Set introduc-
tor puncție 
femural scurt

Set introduc-
tor puncție 

femural scurt
200 buc.

Ac de punctie metalic de 18 G. Mini-ghid de 0.035-0.038”, de 45-50 cm lungime. Tea-
ca dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F, lungimi 10-11 cm. Rezistenta la kinking, cu 
“Side port” și robinet trei căi, contine valva siliconata hemostatică, care previne he-
moragia si dilatator. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru dife-
renţierea rapidă a mărimii în F si inel rotativ de sutură pentru fixare la piele. *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras 
de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele 
oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participan-
tului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea 
numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.

46000

 3
31

00
00

0-
1

4
Set introduc-
tor puncție 
femural lung

Set introduc-
tor puncție 

femural lung
100 buc.

Ac de puncție arterială de 18 G. Mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,035” sau 0,038”, 
lungime 50-80 cm cu vârf drept, angulat sau în forma de J. Teacă dimensiuni dispo-
nibile: 5, 6, 7, 8 F, marcate in culori diferite, lungime 23-25 cm. Conține un marker 
radiopac distal pentru poziţionare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. 
Tecile sunt rezistente la kinking. Dilatator cu vârf conic pentru reducerea traumatiză-
rii vasculare; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea he-
moragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de 
contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii. Setul este amplasat  într-un 
suport din plastic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se 
prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medi-
cale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – 
valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și do-
cumente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit 
umarului de lot oferit.

30000
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 3

31
00

00
0-

1

5 Teacă-ghid 
armată

Teacă-ghid 
armată 50 buc.

Utilizată drept cateter de ghidare și/sau teacă introductoare. Material: strat exteri-
or – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală cu fir din otel inox. Vârf conic, 
atraumatic. Marker radiopac la 5 mm de la vârful distal. Lungimi: 45, 65 si 90 cm. 
Diametre disponibile: 5, 6, 7 și 8 Fr. Acoperire hidrofilică cu proprietăți asemănătoare 
mucoasei. Compadibilitate ghid: 0,038”. Valva hemostatică de tip ”cross-cut”. Confi-
gurații: Straight, Hockey Stick, MP, RDC. Diametrul exterior: 2,4 Fr.  Diametrul intern: 
5 Fr – 0,076”; 6 Fr – 0,087”; 7 Fr – 0,101”; 8 Fr – 0,115”. *Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamen-
tului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în 
Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispo-
zitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  
dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă 
calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confir-
matoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezenta-
te,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producăto-
rului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/
modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.

151500

 3
31

00
00

0-
1

6
Cateter su-
port periferic 
flexibil

Cateter su-
port periferic 

flexibil
30 buc.

Cateter de suport periferic pentru traversarea leziunilor strânse. Lungimi disponibile: 
90, 135 și 150 cm. Compatibilitate ghid de 0,035”. Compatibil teacă ≤5 F. Acoperire hi-
drofilă cu proprietăți similare mucoasei in distalitate. Presiune infuzie ≥300 psi. *Pen-
tru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/ex-
tras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele 
oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participan-
tului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea 
numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.

54000

 3
31

00
00

0-
1

7
Catetere 
diagnostic 
angiografie

Catetere 
diagnostic 
angiografie

1000 buc.

Lungimea disponibila a cateterelor: 100 si 125 cm, cu diamtre de 4, 5, 6 F. Material 
neylon pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și impingere. 
Stabilitate termica la temperatura corpului. Compatibilitate cu ghid: 0,038”. Varietati 
de curburi: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary 
bypass, IM,  Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP.  *Pentru dispozitivele medicale Înre-
gistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul 
de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispoziti-
vele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea 
produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electroni-
ce sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformi-
tății cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirma-
tă prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare 
(prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie 
- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/pros-
pecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul 
articolului atribuit umarului de lot oferit.

225000

 3
31

00
00

0-
1

8
Catetere 
diagnostic 
coronare

Catetere 
diagnostic 
coronare

1000 buc.

Lungimea disponibila a cateterelor: 100 și 110 cm, cu diametre de 4, 5, 6 F. Structura 
cateterului: fire impletite, pentru cuplu, stabilitate și control,  învelite intr-un material 
antitrombotic. Fabricat din poliuretan. Varf atraumatic radioopac. Diametre diferen-
tiate si prin culoare. Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la in-
jectare. Diametrele interioare vor fi dupa cum urmeaza: la cateterul de 4 F =1.03 mm, 
la cel de 5 F = 1.2 mm și la cel de 6 F = 1.3 mm. Limita de presiune pentru un catetere 
de 4 F – la 750 PSI și la 5-6 F -  la 1000 PSI. Compatibile cu ghid de 0.038”. Varietatile de 
curburi: AL, AR, JL, JR, MP, ST, IM, Bypass, Pigtail drept, 145°, 155°, Tiger, BLK. *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras 
de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele 
oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participan-
tului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea 
numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.

225000
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 3

31
00

00
0-

1

9
Ghid hidrofilic 
moale tip 
standard

Ghid hidrofilic 
moale tip 
standard

100 buc.

Ghid din nitinol, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 
1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan 
îmbogățit cu Wolfram. Lungimi: 80-260 cm. Diametre: 0.018”, 0.025”, 0.032”, 0.035”, 
0.038”. Configurații vârf: drept, angulat. Lungimea vârfurfului flexibil: 10 mm, 30 mm, 
50 mm, 80 mm.  *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se 
prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medi-
cale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – 
valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și do-
cumente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit 
umarului de lot oferit.
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Ghid periferic 
hidrofilic, de 
tip stiff

Ghid periferic 
hidrofilic, de 

tip stiff
100 buc.

Ghid de tip stiff din nitinol, acoperire hidrofilică. Diametru 0.035”. Vârf conic, atrau-
matic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacita-
te: jachetă din poliuretan cu polimer hidrofilic. Lungimi disponibile de la 150 până la 
300 cm. Configurații vârf: drept, angulat, ”J”-curbat. Lungimea vârfurfului flexibil: 30 
mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  cer-
tificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Cer-
tificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie con-
firmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de confor-
mitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de 
confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ 
marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
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Ghid periferic 
schimb dispo-
zitive

Ghid periferic 
schimb dispo-

zitive
100 buc.

Ghid cu shaft extra-stiff pentru sustinere. Diametrul 0,035” cu vârf atraumatic moale, 
cu acoperire hidrofilica. Lungime 260 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  
în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a 
dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- 
copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medi-
cale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED 
se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsu-
lui ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau 
*Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (pros-
pecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - con-
firmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul artico-
lului atribuit umarului de lot oferit.
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Ghid periferic 
segmente 
supra- şi infra-
poplitee.

Ghid periferic 
segmente 

supra- și infra-
poplitee.

100 buc.

Ghid cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE 
spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire 
hidrofilică. Diametre disponibile de 0.014” si 0.018”, lungime de 300cm. Configuratii 
varf - drept si angulat. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se 
prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medi-
cale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – 
valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și do-
cumente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit 
umarului de lot oferit.
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Ghid periferic 
ocluzii cronice 
calcificate

Ghid periferic 
ocluzii cronice 

calcificate
20 buc.

Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens 
calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Diametre disponibile de 
0.014” si 0.018”. Lungime 300 cm. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături 
variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită 
construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. *Pentru dispozitivele me-
dicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medica-
mentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în 
Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispo-
zitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  
dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă 
calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confir-
matoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezenta-
te,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producăto-
rului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/
modelul articolului atribuit umarului de lot oferit. 

60000
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14
Cateter 
ghid pentru              
coronare 

Cateter 
ghid pentru              

coronare 
150 buc.

Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femural destinat livrării instrumentelor in-
tervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material: 
poliamid cu strat intern de PTFE, meșa plată 2x2 cu împletirea dublă pentru radio-
pacitate sportă, rizistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Vârf conic 
atraumatic. Acoperire hidrofilică cu excepția părții distale și părții proximale. Permit 
utilizarea tehnicii ”kissing balloon”. Diametre disponibile: 5, 6, 7, si 8 F. Lungime 100 
cm. Disponibilitate in varianta “side-holes”. Forme: AL, AR, JL, JR, IM, Extra back-up 
left, Extra back-up right, Bypass left, Bypass right.   
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15
Catetere ghid 
pentru abord 
radial

Catetere ghid 
pentru abord 

radial
150 buc.

Acoperire cu poliuretan la exterior si teflonate in interior, design de impletitura din 
fire plate de inalta rezistenta, varf atraumatic. Diametrele interioare vor fi: la cateterul 
de 5F ≥0.056”, 6F ≥0.070”, 7F ≥0.080”. Lungime: 100 cm. Forme: AL, AR, JL, JR, Back-up 
left, Back-up right, IMA. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confir-
mată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu 
sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezen-
ta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 
– valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și do-
cumente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit 
umarului de lot oferit.
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16

Cateter ghid 
pentru co-
ronare – tip 
“ballanced 
support”

Cateter ghid 
pentru co-
ronare – tip 
“ballanced 
support”

150 buc.

Tip “balanced support”- atat segmentul distal, cat si cel proximal sunt flexibile , fiind 
astfel potrivit in cazul leziuni complicate cand avem nevoie de o mai mare flexibili-
tate. Constructia armata “Full Wall Technology”: cateter ghid din Teflon cu acoperire 
interioara si exterioara cu nylon-polimer,  permitand o mai buna manevrare decat 
cateterele ghid numai din teflon. Dimensiuni:   - I. D. 5F- 0.058”; 6F- 0.071”; 7F- 0.081”; 
8F- 0.090”. Lungime 100 cm. Curburi diferite. Prevazut si în varianta cu gauri laterale. 
Varf atraumatic, marker radioopac proximal. *Pentru dispozitivele medicale Înregis-
trate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul 
de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispoziti-
vele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea 
produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electroni-
ce sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformi-
tății cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirma-
tă prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare 
(prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie 
- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/pros-
pecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul 
articolului atribuit umarului de lot oferit.
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Ghiduri pentru 
angioplastie 
Tip soft

Ghiduri pen-
tru angioplas-

tie Tip soft
150 buc.

Varf floppy de tip „coil design” cu spire matisate pe un centru de nitinol cu o ma-
nevrare sporită în cazurile complicate. Diametrul de 0.014”. Lungime 180-200 cm. 
Radioopacitate ditala: 3 cm. Distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Incarca-
tura vârfului 0.6-1 gf. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să 
se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor me-
dicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – 
valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și do-
cumente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit 
umarului de lot oferit.
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Ghid pentru 
angiolastie 
coronariana 
tip standart

Ghid pentru 
angiolastie 

coronariana 
tip standart

150 buc.

Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor. 
Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking. Diametrul de 
0.014”. Lungime disponibila de 190 si 300cm. Varf atraumatic disponibil in varianta 
soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara desprinderea spirelor in timpul modelarii 
vârfului. Radioopacitate distala: 3 cm. Prezenta de 2 markeri pe shaft-ul ghidului ce 
permite aprecierea rapidă a avansării în categhid. Incarcatura vârfului 0.6-1 gf. *Pen-
tru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/ex-
tras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele 
oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participan-
tului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea 
numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.

165000



25

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI
 3

31
00

00
0-

1

19 Ghid tip extra-
suport

Ghid tip 
extrasuport 50 buc.

Extra-suport, shaft-ul pana la varf sa fie puternic, din otel-inox, de 0,014” in diametru, 
acoperit cu polimer hidrofilic. Disponibil la lungimi de 180-200 si 300cm, in forma de 
J sau drept. Prezenta de 2 marcheri pe shaft-ul ghidului ce permite aprecierea rapidă 
a avansării în categhid. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Incarca-
tura vârfului <1 gf. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se 
prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medi-
cale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – 
valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și do-
cumente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit 
umarului de lot oferit.
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20

Ghid pentru 
angioplastie 
cu suport 
intermediar

Ghid pentru 
angioplastie 

cu suport 
intermediar

50 buc.

Shaft-ul din otel-inox, varful cu acoperire hidrofilica. Diametrul de 0.014”. Varf drept. 
Lungime 180-200 cm. Incarcatura varfului 1.5-4.0 gf pentru suport mediu. Radiopa-
citate distala 3 cm.   *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să 
se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor me-
dicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – 
valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și do-
cumente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit 
umarului de lot oferit.
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Ghid pentru 
angioplastie 
cu suport inalt

Ghid pentru 
angioplastie 

cu suport 
inalt

30 buc.

Constructie din otel inoxidabil a shaft-ului pt control si rezistenta la rasucire. Acope-
rire hidrofilica distala. Radiopacitate varf 3 cm. Incarcatura varfului ≥3.6 gf. Diametrul 
de 0.014”.  Lungime 180-200. Varf drept.  *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  
în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a 
dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- 
copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medi-
cale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED 
se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsu-
lui ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau 
*Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (pros-
pecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - con-
firmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul artico-
lului atribuit umarului de lot oferit.
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Ghid pentru 
angioplastie 
coronariana 
utilizat in  CTO

Ghid pentru 
angioplastie 
coronariana 

utilizat in  CTO

20 buc.

Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control 1:1 si rezistenta la rasucire. 
Varf conic. Segment radioopac distal: 15 cm. Disponibil în lungimi de 190 și 300 cm. 
Varf preforrmat cu unghi de 45” de 1  mm distal. Acoperire hidrofilica distala de 40 cm 
(fara a cuprinde varful). Diametrul de la varf 0,010” pina la 0,014” distal. Incarcatura 
varfului de la 1.5 pînă la 4.5 gf. Destinate pentru ocluzii cronice, atât abord antero-
grad cât și retrograd. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să 
se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor me-
dicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.

56880
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23

Ghiduri hidro-
filice pentru 
angioplastie 
coronariana cu 
suport inter-
mediar

Ghiduri hidro-
filice pentru 
angioplastie 
coronariana 

cu suport 
intermediar

50 buc.

Varf drept cu acoperire hidrofilica distal, radioopacitate 3 cm. prevazut pentru tra-
versarea in ocluzii acute, subacute. Incarcatura vârfului 1-3.6 gf. Diametrul 0.014”. 
Lungime 180-190cm.  *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să 
se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor me-
dicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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24

Ghiduri hidro-
filice pentru 
angioplastie 
coronariana cu 
support inalt

Ghiduri hidro-
filice pentru 
angioplastie 
coronariana 
cu support 

inalt

30 buc.

Varf drept cu acoperire hidrofilica distal, radioopacitate 3 cm. prevazut pentru traver-
sarea in ocluzii acute, subacute. Incarcatura vârfului 2.5-4.0 gf. Diametrul 0.014”. Lun-
gime 180-190cm.   *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se 
prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medi-
cale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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25 Micro-ghid 
cateter 

Micro-ghid 
cateter 10 buc.

Construcție ”jachetă” de poliuretan. Structura în 3 straturi. Cateter de 2,4 Fr. L: 130 sau 
150 cm; I.D.: 0,022” (0,57 mm), compatibilitate cu ghid de 0,016” sau 0,018”, marker 
radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; presiune maximă – 750 
psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până 0,018”; compatibilitate cu mi-
croparticule de embolizare de până la 500 microni și microsfere de embolizare de 
până la 700 microni. Cateter de 2,7 Fr. L: 110 sau 130 cm; I.D.: 0,025”(0,65 mm), pre-
siune maximă – 750 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018”; 
compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 700 microni și microsfere 
de embolizare de până la 900 microni. Cateter de 2,8 Fr. L: 130 sau 150 cm; I.D.: 0,027” 
(0,70 mm); marker radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; pre-
siune maximă – 900 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018”; 
compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 700 microni și microsfere 
de embolizare de până la 900 microni. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitive-
lor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dis-
pozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- co-
pie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale 
care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se 
vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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26
Micro-ghid 
cateter mane-
vrabil

Micro-ghid 
cateter mane-

vrabil
2 buc.

Constructie: shaft impletit, varf drept cu articulare 90-180° pt control si manevrabili-
tate sporită. Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. Disponibil in varian-
ta OTW. Compatibil cate-ghid 6F. Lungime utila shaft 125-145 cm. Acoperire hidrofilă 
partea distala 80 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să 
se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor me-
dicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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Micro-ghid 
cateter coro-
narian

Micro-ghid 
cateter coro-

narian
20 buc.

Compatibil ghid de 0,014”, lungime utila 135 cm. Forma conică pt a facilita traversa-
rea: incepand cu diametrul vârfului ≤1.4 F, shaft-ului distal ≤2.6 F si shaft-ului proxi-
mal ≤2.9 F. Diametrul intern distal ≤0.018”, proximal ≤0.023”. Constructie din spire 
otel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și cuplu sporit ce permite 
manipulare rotativă în ocluziile cornice și intervențiile coronariene complexe. Vârf 
radiopac, pt vizibilitate sporită. 
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28
Baloane PTCA 
semicompli-
ante   

Baloane PTCA 
semicompli-

ante   
100 buc.

Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utiliza-
rea tehnicii ”kissing balloon”. Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute 
pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Lungime shaft: 140-
145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1.5-4.0 
mm. Lungimi balon: 10-30 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12-14 atm, 
în funcție de diametrul balonului.  Timp dezumflare 1-3 sec. *Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregis-
trare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * 
Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispo-
zitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător 
ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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29
Baloane semi-
compliante de 
lungimi mari

Baloane semi-
compliante de 
lungimi mari

200 buc.

Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. Lungimea shaft 
140-145 cm. Compatibil cu ghid 0.014”. Presiune nominala 6 atm., RPB: 14 atm. Di-
mensiuni: diam. disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Lungimi disponibile 
10, 15, 20, 25, 30 mm. Prezenta a 2 markeri radiopaci la toate diametrele disponibi-
le. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  cer-
tificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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30

Baloane se-
micompliante  
monorail sau 
OTW

Baloane se-
micompliante  
monorail sau 

OTW

100 buc.

Acoperire total hidrofilică a balonului, cu vârful ultra-ingust de 0,017”. Disponibil in 
varianta Rx si OTW. Posibilitatea de a traversa două baloane Rx în cateter ghid de 6 Fr. 
Compatibil cu ghid 0,014”. Diametre disponibile: 1.2-5.0 mm și lungimi disponibile: 
8-40 mm (Rx). Prezența de marcheri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara 
a limitelor balonului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să 
se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor me-
dicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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31

Baloane se-
micompliante 
pentru ocluzii 
cronice totale

Baloane se-
micompliante 
pentru ocluzii 
cronice totale

100 buc.

Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofilica. Material balon: 
pebax. Cateterul cu hypotube. Lungime shaft 145-150cm. Compatibil cu ghid 0,014”. 
Presiune nominala-8 atm., RBP:12-14 atm.  Markeri: 1 pentru diamtrul 1.2-1.5 mm si 
2 pentru diametrele 2.0-4.0 mm. Dimensiuni: diam. disponibile: 1.2 pana la 5.0  mm, 
lungimi - de la 6 pina la 30 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispo-
zitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale 
care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se 
vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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32
Baloane PTCA 
noncompli-
ante

Baloane PTCA 
noncompli-

ante
150 buc.

Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014”. Lungime shaft: 135-
145 cm. Dimensiuni: diam. disponibile de la  2.0 pina la 5.0 mm. Lungimi disponibile 
de la 6 pina la 30 mm. Markeri radiopaci: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 
mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.25-
5.00 mm. Diametrul de intrare în leziune: 0,42 mm. Presiune nominală: 10-12 atm. 
Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului. *Pentru dispozitivele me-
dicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medica-
mentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în 
Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispo-
zitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  
dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă 
calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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33

Balon 
non-compliant 
de diametre 
mari

Balon 
non-compli-

ant de diame-
tre mari

150 buc.

Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică cu profil ultrasubțire de 
intrare in leziune ≤0.017”. Compatibilitate ghid: 0,014”. Sistem cu lungime utilizabi-
la 135-150 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 6.0 mm. Lungimi de la 
6 pina la 30 mm. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 6 F.  *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras 
de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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34

Baloane non-
compliante 
pentru dila-
tare leziuni 
calcificate

Baloane non-
compliante 
pentru dila-
tare leziuni 
calcificate

150 buc.

Balon angioplastie Rx non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 
0,014”. Sistem cu lungime utilizabila 142 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 
pina la 4.5 mm. Lungime de la 8 pina la 25 mm. Profil de intrare in leziune ≤0.018”. 
Markeri radiopaci: 2. RBP 18-20 atm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitive-
lor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dis-
pozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- co-
pie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale 
care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se 
vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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35 Balon „cut-
ting”

Balon „cut-
ting” 30 buc.

Balon pentru angioplastie pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent, cu 
proprietati de atherotomie. Compatibilitate ghid: 0,014”. Diametre disponibile balon 
de la 2.0 pina la 4.0 mm. Lungime de la 6 pina la 15 mm. Markeri radiopaci: 2. Compa-
tibil cu cateter ghid de 6 F. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confir-
mată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu 
sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezen-
ta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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36
Balon far-
macologic 
activ 

Balon far-
macologic 

activ 
30 buc.

Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel în doză de 3 μg/
mm². Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. Lungime utila cateter 
de 140 cm. Rx, compatibil cu ghid de 0.014”. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.016”. 
Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; lungime de la 15 la 30 
mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  cer-
tificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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Stenturi 
coronariene 
Cobalt Crom 
cu eliberare 
de substanta 
antirestenoza- 
Everolimus 
polimer

Stenturi 
coronariene 
Cobalt Crom 
cu eliberare 

de substanta 
antirestenoza- 

Everolimus 
polimer

75 buc.

Material Aliaj Cobalt Crom. Substanta activa everolimus >1 µg/mm2. Dovada clinica 
a ratei de tromboza tardiva intrastent foarte mica (<1%). Restenoza mica prin vin-
decarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lungime utila 140-145 cm. Lipsa de scurtare 
in cazul dilatarii maximale, fara deplasarea marginii stentului de la marker in timpul 
expandarii. Lungimi disponibile de 8-38mm la toate diametrele de la 2.0 pina la 4.0 
mm, cu posibilitatea de supradilatare cu pina la 1,75mm de la diametrul nominal. 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  cer-
tificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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Stenturi coro-
nariene Pla-
tinum Crom 
cu eliberare 
de substanta 
antirestenoza- 
Everolimus 
polimer 

Stenturi coro-
nariene Pla-
tinum Crom 
cu eliberare 

de substanta 
antirestenoza- 

Everolimus 
polimer 

75 buc.

Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta activa everolimus >100 
µg/cm2. Polimer ce ofera o distribuire uniforma a substantei medicamentoase. Stent 
montat pe un balon cu dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul 
implantarii. Lungime utila 140-150  cm. Rata restenozei mica prin vindecarea neoin-
timei. Lungimi disponibile stent de la 8 pina la 48 mm. Diametre disponibile de la 
2.25 pina la 5.0 mm, cu posibilitatea de supradilatare de 0.5-1.75 mm de la diametrul 
nominal. Rata cea mai mica de tromboza intrastent in perioada intraspitaliceasca si 
pina la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singerare. *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras 
de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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Stent corona-
rian farmaco-
logic activ 
SIROLIMUS  

Stent corona-
rian farmaco-

logic activ 
SIROLIMUS  

75 buc.

Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 μm. 
Substanta activa: Sirolimus în doza 3.0-4.0 μg/mm pe lungimea stentului. Timpul de 
degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire abluminala si 
gradabila. Diametre stent de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 pina la 38 
mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil 
prin cateter-ghid de 5 F. Lungime utila 144 cm. Lipsa de deformare la trecere prin lezi-
uni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita. *Pentru dispozitivele medicale În-
registrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul 
de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispoziti-
vele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea 
produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.

750000



30

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI
 3

31
00

00
0-

1

40

Stent coronari-
an farmacolo-
gic SIROLIMUS  
cu polimer 
bioabsorbabil

Stent co-
ronarian 

farmacologic 
SIROLIMUS  cu 
polimer bioa-

bsorbabil

75 buc.

Material stent: Cobalt Crom. Design de celule hybrid cu amestec de celule inchise la 
margini si celule deschise la mijlocul stentului. Substanta activa: Sirolimus în doza 
≥ 1.25 μg/mm2. Polimer bioabsorbabil. Diametre dipoibile de la 2.0 pina la 4.5 mm. 
Lungimi disponibile de la 8 pina la 48 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nomi-
nala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F.    *Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregis-
trare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * 
Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispo-
zitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător 
ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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Stenturi 
coronariene 
farmacologic 
cu eliberare 
de substanta 
antirestenoza- 
Zotarolimus 

Stenturi 
coronariene 
farmacologic 
cu eliberare 

de substanta 
antirestenoza- 

Zotarolimus 

30 buc.

Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, con-
stând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; 
compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1-2 µg/mm2 pe lungimea 
stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de secti-
une circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului). Compatibil cu cateter ghid de 
5F. Sistema de delivrare 140cm. Diametre de la 2.25 pina la 5.0 mm, cu posibilitatea 
de supradilatare cu pina la 1.25 mm de la diametrul nominal.. Lungimi 8-38 mm. 
Presiunea nominală: 12 atm. RBP: 16-18 atm. *Pentru dispozitivele medicale Înregis-
trate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul 
de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispoziti-
vele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea 
produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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Stenturi 
coronariene 
cu eliberare 
de substanta 
antirestenoza 
fara polimer 

Stenturi 
coronariene 
cu eliberare 
de substanta 
antirestenoza 
fara polimer 

30 buc.

Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer 
bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafata abluminala. Degradarea polimeru-
lui 6-9 luni de la implantare. Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi 
disponibile de la 9 pina la 36 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Re-
gistrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispo-
zitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale 
care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se 
vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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Stent corona-
rian farmaco-
logic  cu profil 
foarte subțire

Stent corona-
rian farmaco-
logic  cu profil 
foarte subțire

200 buc.

Material stent: cobalt-crom.  Substanta activa: Biolute bioabsorbail Poly-L-Lactide 
eluting limus, nu mai putin de 1.4-2.0 μgm /mm² . Profil foarte subțire: 60-70 μg la 
stenturi cu diametrul <3 mm. Lungime shaft: 140-145 cm. Prezența de 2 markeri din 
platinum-iridium la nivel de balon. Material balon: Semi cristalin polimer. Acoperire 
hidrofilică. Diametre disponibile stent: 2.25-4.0 mm  Lungimi disponibile stent : 9-40 
mm. Compatibil cateter ghid: 5 F. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Re-
gistrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispo-
zitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale 
care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se 
vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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44 Stent-graft 
coronarian

Stent-graft 
coronarian 2 buc.

Stent din cobalt-crom acoperit cu membrana din ePTFE, utilizat in perforatii corona-
riene acute. Vizibilitate sporita ce permite o implantare exacta datorita celor 2 mar-
keri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturase, lungime 
utila 140-150 cm. Compatibilitate ghid 0.014”. Diametre disponibile: de la 2.5 la 5.0 
mm, lungimi disponibile de la 8 la 24 mm. Presiune nominala de implantare 10-11 
atm, RBP 14-16 atm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să 
se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor me-
dicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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45 Stent-graft 
periferic

Stent-graft 
periferic 2 buc.

Stent din Cobalt Crom. Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicata ce per-
mit o fixare exacta datorita celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu 
usurinta in vase torturase, forta radiala mare. Diametre disponibile pina la 9-10 mm, 
lungimi disponibile pină la 56-58 mm.  *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitive-
lor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dis-
pozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- co-
pie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale 
care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se 
vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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46
Cateter pentru 
aspirare oclu-
zii temporara

Cateter pen-
tru aspirare 
ocluzii tem-

porara

20 buc.

Cateter de tromboaspirație rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o 
livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie 
de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate si rezistenta la kinking. Vârful 
atraumatic radioopac, cu lumenul de extragere larg, orientat înainte, in imediata 
apropiere a ghidului, ce permite aspirarea maselor trombotice. Lungime cateter 140-
145 cm, cu portiunea distala hidrofilica 30-40 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, 
ghid 0.014”. Varful cateterului radioopac. Markeri non-radiopaci situati la 90 si 100 cm 
din distal, pt apreciere pozitionarii in adancime. Setul include 2 seringi de aspiratie, 
prelungitor cu robinet si filtru de tip cosulet.  *Pentru dispozitivele medicale Înre-
gistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul 
de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispoziti-
vele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea 
produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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47
Cateter pentru 
trombaspi-
ratie

Cateter pen-
tru trombas-

piratie
60 buc.

Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Constructia din oțel 
inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu 
acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu 
lumen de extragere larg, orientat frontal in imediata apropiere de lumenul ghidului, 
pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situal la 2 mm de la vardul cateterului. 
3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în 
adâncime.  Lungime utila 140-145 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014”.  
Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt 
spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robi-
net. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  cer-
tificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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48
Set inflator cu 
manometru de 
presiuni mici

Set inflator cu 
manometru 
de presiuni 

mici

125 buc.

et pompa cu manometru pentru umflat baloane pina la 30 atm si indicator analog 
luminescent. Continut: indeflator, valva hemostatica, tub de extensie 25-30 cm, 
torquer, introducator fir ghid 0,014 inch Indeflator: seringa 20 ml, manometru până 
la 30atm Valva hemostatica cu inchidere axiala, tip push-pull. Torque fir ghid 0,014 
inch Introducator fir ghid 0,014 inch. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitive-
lor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dis-
pozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- co-
pie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale 
care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se 
vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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49
Set pompă cu 
manometru 
tip “pistol”

Set pompă cu 
manometru 
tip “pistol”

125 buc.

Set pompa de tip ”pistol” cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor 
pina la 30 atm. Deflare rapida prin apăsarea trăgaciului si posibilitate de operare cu 1 
mână. Inclusă valva hemostatica cu sistem de îchidere tip push-pull, tub de extensie 
de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul si introduce-
rul metalic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte 
-  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis 
de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplica-
rea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit. 
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50

Dispozitiv 
de umflare 
pentru tehnica 
“kissing”

Dispozitiv 
de umflare 

pentru tehni-
ca “kissing”

125 buc.

Set pompa cu manometru pentru umflat a 2  baloane simultan cu indicator analog 
luminiscent. Continut: indeflator cu seringa minim 30 ml si capacitate de presiune 
de 30 atm. Prevazut cu valva hemostatica tip push-pull. Tub de extensie minim 20 
cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  cer-
tificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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51
Dispozitiv 
digital de 
umflare 

Dispozitiv 
digital de 
umflare 

125 buc.

Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la 
lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii 
presiunii maximale precedente. Setul sa contina torquerul, introducerul, tub de ex-
tenzie minim 20 cm, valva hemostatica. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  
în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat 
a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medi-
cale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele 
medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea 
produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.

262500
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52 Conectoare Y Conectoare Y 20 buc.

Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-pull, torque system, introductor fir 
ghid compatibil cu 0,014 inch. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispo-
zitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale 
care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se 
vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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53 Ac puncţie Ac puncţie 20 buc.

Ac cu perete subtire, disponibilitate de calibru 18-22 G, lungime de 4-7 cm. Ghid 
compatibil: 0.018”-0.038”  *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confir-
mată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu 
sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezen-
ta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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54 Manifold cu 3 
robineti

Manifold cu 3 
robineti 20 buc.

Confectionat din polycarbonate. Presiune de 200 si 500 psi. Cu 3 porturi.    *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras 
de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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55
Set steril 
getabil pentru 
angiografie 

Set steril 
getabil pentru 

angiografie 
650 buc.

1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru pacient, strat imper-
meabil, strat absorbant. Standard de performanţă pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: 
câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă 
adezivă. Standard de performanţă pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp de masă in-
strumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. Standard de performanţă pentru 
câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x330 cm, integru, impermeabil 
100%.  Zona ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbţie (nu mai puţin de 6,5 g/100 
cm2). 4 orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. Bordurile 
adezive ale câmpului impregnate în ţesătură (să nu fie lipici cu 2 feţe) pentru a nu forma cute și a 
asigura 100% impermeabilitate. Standard de performanţă pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 
buc.: cearșaf 100x150cm. Dublu stratificat. Standard de performanţă pentru câmpurile sterile – EN 
13795. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă. 1 buc.: husă tub radiologic, 
circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4 buc.: Șerveţele pentru mâini din celulo-
ză. 2 buc.: Halat chirurgical XL, din fibre de polipropilen, nu mai putin de 5 tipuri de polipropilen 
(SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusuta 
cu acul. Lungimea manecilor - nu mai putin de 65 cm (±2 cm), lungimea halatului minim 140 cm 
din umeri pana la poale, latimea halatului minim 75 cm in zona axilara. 2 perechi: mănuși sterile, 
nepudrate marimea 7.5 si 8, din cauciuc deproteinizat, hipo-alergene, rezistente la intervenții chi-
rurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistente la rupere. 1 buc.: Bol 120 ml din 
polipropilen, gradat, transparent. 1 buc.: Bol 125 ml cu filet si capac. 1 buc.: Bol renal. 1 buc.: Pinceta. 
1 buc.: Forceps. 1 buc.: Tăviţă 2500 ml din polipropilen,color, cu „aripioare“ . 1 buc.: Seringă angio 
12 ml cu rotator. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineti  cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: 
- sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm; - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 
1800 mm; - tub din poliuretan, minim 1500 mm, 1,5x2,7 mm. 1 buc.: Bisturiu E11. 1 buc.: Ghid 
angiografic minim 175 cm, J3, 0,034-0,036“. 10 buc.: Meșe absorbante 10x10 cm minim 8 straturi. 
1 buc: Ac seringa 18G. 1 buc: Ac seringa 21G. 1 buc.: Ac seringă 22G, 0,7x30 mm. 1 buc.: Seringă 
20 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 10 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 5 ml 3 componente. 1 
buc.: Seringă 2 ml 3 componente. 1 buc.: Bol pentru tubulatura.    *Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispoziti-
velor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător 
ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice partici-
pantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificații-
lor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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56

Set steril 
getabil pentru 
angiografie 
prin abord 
radial

Set steril 
getabil pentru 

angiografie 
prin abord 

radial

650 buc.

1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat.  
1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70 cm (+/-15cm). Ex-
tra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă.  
1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dubl stratificat 
1buc camp 75x190cm  (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat.  
1 buc: Câmp angiografie minim 240x350 cm (+/-5cm); 
integru, impermeabil 100%; Superabsorbant pe toată suprafața câmpului (ca-
pacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; 
4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor 
Margini laterale transparente, dim. 70 cm(+/-5cm); 
1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 
1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din po-
lietilenă, transparentă                   1 buc: husă tub radiologic, circu-
lară, 75x38 cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic 
2 buc: Șerveţele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm  
2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mîneca cusută cu 
acul. XL SMS                                                                                                                           Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; 
Mănuși Dimensiune 8  – 1 pereche; 
1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 
1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, inaltime minima 7cm, gradat, cu eti-
cheta „risc biologic”. Cu capac transparent,  cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului 
rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ; 
1 buc: Bol transparent rotund 250 ml 
1 buc: Pinceta plastic 
1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc; 
1 buc: Tăviţă rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“  
Pachet accesorii 
1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator  
1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robineți acoperiți cu cauciuc pen-
tru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu: 
- system pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000 mm, 
- system  de perfuzie din poliuretan minim  1800-2000 mm, cu aerisitor, 
- tub din poliuretan, minim 1800-2000 mm, 
1 buc: Bisturiu cu miner din masa plastică nr. 11  
1 buc: Ghid angiografic din nitinol minim 175 cm, J3, 0,035“ 
30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame  
1 buc: Ac punctie 18G x 70mm 
1 buc: Ac seringă G22, 30 mm 
2 buc: Ac seringă G21, 40 mm 
SERINGI LUER LOCK 
1 buc: Seringă 20 ml 3 componente 
1 buc: Seringă 10 ml 3 componente 
1 buc: Seringă 5 ml 3 componente 
1 buc: Seringă 3 ml 3 componente 
1 buc: Tăviţă  dreptunghiulara 27 x 22 x 5cm (+/-3cm) *Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamen-
tului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în 
Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispo-
zitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  
dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă 
calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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57
Câmp steril 
super absor-
bant 

Câmp steril 
super absor-

bant 
100 buc.

1. Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: strat imper-
meabil pe toată suprafaţa, grosime nu mai mică de 80 microni;  strat superabsorbant 
pe toată suprafaţa, absorbţie nu mai puţin de 5,5 ml/dm2, grosimea stratului – mi-
nim 75 g/m2;  strat adeziv aplicat pe margine, liber de colofoniu, se exclude lipici cu 
faţa dublă pentru a nu forma canale de aer; materialul nu va face scame, indicele 
formării scamelor  >2,6 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care 
va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine); 
marcaj CE, certificat EN13795; mostre la solicitare.. *Pentru dispozitivele medicale În-
registrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul 
de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispoziti-
vele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea 
produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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58 Mănuşi biogel Mănuși biogel 500 buc.

Din latex deproteinizat, potențial scăzut pentru inducerea dermatitei alergice de 
contact sau „alergie de tip IV”, non-pirogene, rezistente la intervenţii chirurgicale în-
delungate și la intervenții cu ghiduri metalice; fără pudră, cu strat de biogel aplicat 
pe interior; rezistenţa la rupere conform standardului EN455 – nu mai puţin de 18N, 
confirmată de producător; conţinutul de proteine extractibile din latex – nu  mai 
mare de 20 μg/g, confirmată de producător; mărimi la comandă în asortiment: N6,5; 
N7; N7,5; N8, N8,5.  *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se 
prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medi-
cale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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59

Seringi pen-
tru injectare 
substanţă 
contrast

Seringi pentru 
injectare 

substanţă 
contrast

20 buc.

Din policarbonat, capacitate 10-12 ml, Adaptor rotativ Maner tip ”aripioară”. *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras 
de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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60
Capot (halat) 
chirurgical 
steril 

Capot (halat) 
chirurgical 

steril 
50 buc.

Din material netesut - fibre de poliuretan, minim 3 tipuri de fibre – SMS; repelent, 
grosimea materialului SMS - minim 35 g/m2; mâneca cusută cu laser – cusatură du-
blă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude maneca 
cusuta cu acul; lungimea manecilor - nu mai putin de 60 cm (±3 cm), lungimea ha-
latului 135±5 cm din umeri pana la poale, latimea halatului in zona axilara - minim 
75 cm (±3 cm); ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza – se vor 
exclude modele neabsorbante. Termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani. Marime 
XL, XXL   *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispoziti-
velor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte 
-  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis 
de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplica-
rea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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61
Dispozitiv 
recuperare 
corp strain

Dispozitiv 
recuperare 
corp strain

2 buc.

Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întrețesute, pentru recuperare frag-
mente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava infe-
rioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angu-
lat la 15° pt navigare. Lungimi shaft: 120, 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 
mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  cer-
tificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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62
Extensie 
pentru ca-
te-ghiduri

Extensie 
pentru ca-
te-ghiduri

30 buc.

Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Tija de îm-
pingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hi-
drofilică pentru traumatizm vascular  minimal. Dimensiune disponibila 145 -150cm.  
Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm. Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf 
și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența înca a doi marcheri radioopaci în 
porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 
cm*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  cer-
tificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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63

Sistem de 
inchidere 
percutana a 
orificiului de 
punctie 

Sistem de 
inchidere 

percutana a 
orificiului de 

punctie 

25 buc.

Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă efectivă si hemostaza instantanee, 
chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant, prin ligaturarea unei ancore și a unui 
dop din colagen. Componente: o ancoră (poziționată intravascular); un dop din 
colagen (poziționat extravascular, pe traiectul de puncție);  o sutură complet bioa-
bsorbabilă care asigură sigilare sigură,  cu o rată mica de complicații.  Toate com-
ponentele se absorb timp de 60-90 zile. Compatibil cu ghid 0.035” și 0.038”. *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras 
de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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64

Sistem  de 
inchidere 
percutana a 
arteriotomiei 
femorale 

Sistem  de 
inchidere 

percutana a 
arteriotomiei 

femorale 

25 buc.

Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă efectivă si hemostaza instantanee a 
arteriotomiei a. femorale prin ligaturarea a 2 discuri bioabsorbabile. Componente: 
un disc intern din polimer bioabsorbabil (pozitionat intra-arterial); un disc extern  
din polimer bioabsorbabil  (pozitionat pe peretele extern al arterei); o sutură com-
plet bioabsorbabilă cu blocarea fricțiunii. Asigură hemostază efectivă și instantanee 
(în mediu 1 minut), cu rată mica de complicații. Compatibil cu ghid 0.038”. *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras 
de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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65

Sistem de 
compresie 
dupa punctie 
radiala 

Sistem de 
compresie 

dupa punctie 
radiala 

250 buc.

Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda 
adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea 
benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia ele-
mentului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. 
Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus. *Pentru dispoziti-
vele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înre-
gistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentu-
lui și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 
* Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dis-
pozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător 
ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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66

Balon OTW 
0.014” pentru 
angioplastie 
periferică

Balon OTW 
0.014” pentru 
angioplastie 

periferică

50 buc.

Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor 
infra-poplitee. Compatibilitate ghid: 0.014” si introductor 4Fr. Lungime utilă: 120 sau 
150 cm. Materialul balonului: polimer semicompliant rezistent la presiuni de până 
la 22 atm. Markeri radiopaci: 2 PtIr. Lungimi balon: 20-220 mm. Acoperire hidrofilica 
Diametre disponibile balon: 1.5-4.0 mm; Presiune nominală 6-7 atm. RPB: 12-16 atm.. 
Compatibilitate introductor de la 4 F.  
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67

Balon OTW 
0.018” pentru 
angioplastie 
periferică

Balon OTW 
0.018” pentru 
angioplastie 

periferică

70 buc.

Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmente-
lor femoro-poplitee, infrapoplitee și arterelor renale; la fel, pentru tratamentul leziu-
nilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru 
postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Materialul balonului: nai-
lon. Compatibilitate ghid: 0,018”. Lungime utila cateter: 145-155 cm; Compatibilitate 
introducător incepind cu 4 F pt baloane <8 mm in diametru. Lungimi disponibile 
balon de la 20 pina la 200 mm. Diametre disponibile balon de la  2 pina la 7 mm. 
Presiune nominală 6 atm. RPB: 12-16 atm.  *Pentru dispozitivele medicale Înregis-
trate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul 
de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispoziti-
vele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea 
produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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Balon OTW 
0.035” pentru 
angioplastie 
periferică

Balon OTW/
RX 0.035” pen-
tru angioplas-
tie periferică

50 buc.

Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmente-
lor  ilio-femurale, femuro-poplitee; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a 
fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a sten-
turilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0.035”. Lungime utila: 
90 sau 135 cm. Markeri vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Material balon: nailon. 
Lungimi disponibile balon de la 20 pina la 200 mm. Diametre disponibile balon de la  
3 pina la 12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm.  *Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregis-
trare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * 
Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispo-
zitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător 
ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.

100000

 3
31

00
00

0-
1

69

Balon medica-
mentos pentru 
angioplastie 
periferică

Balon me-
dicamentos 

pentru angio-
plastie perife-

rică 0.035”

20 buc.

Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopli-
teale. Balon OTW compatibilitate cu ghid  0.014” și 0.035”. Diametre disponibile: 2-4 
mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominala: 
6 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (in functie de diametre-
le balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 
135, 150 cm. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 μg/mm² pentru inhibitie neoin-
timala. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispoziti-
velor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte 
-  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis 
de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplica-
rea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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70
Sistem de pro-
tectie impotri-
va emboliilor 

Sistem de 
protectie 
impotriva 
emboliilor 

5 buc.

Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru 
pacientii care necesita stentare carotidiana (diam 3.5-5.5) sau de graft venos sa-
fen (diam 2.25-5.5mm). Diametrul porilor: 100-110 microni. Compatibil cu ghid de 
0.014”. Lungimea cateterului 190 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitive-
lor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dis-
pozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- co-
pie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale 
care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se 
vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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71
Stenturi pe-
riferice balon 
expandabile 

Stenturi pe-
riferice balon 
expandabile 

10 buc. 

Stent Rx, balon-expandabil, pentru aa. renale, mezenterice si trunchi celiac. Grosime 
strut 120-140 µm. Compatibil cu ghidul 0.014” si teaca  6F. Lungime shaft: 140-150 
cm. Diametre disponibile: 4.5-7 mm. Lungimi disponibile: 12, 19 mm. Presiune no-
minala balon: 8-10 atm, RBP: 13-15 atm. 2 markeri radioopaci pt pozitionare preci-
sa.  *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  cer-
tificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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72
Stenturi peri-
ferice autoex-
pandabile 

Stenturi peri-
ferice autoex-

pandabile 
20 buc.

Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu 
ghidul 0.035”. Lungime utila: 120-135 cm.  Diametre disponibile: 7, 8, 9, 10 mm. Lun-
gimi disponibile: de la 30 la 80 mm. Markeri radioopaci pt pozitionare precisa. *Pen-
tru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/ex-
tras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele 
oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participan-
tului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea 
numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
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Stenturi  au-
toexpandabil 
pentru caro-
tida

Stenturi  
autoexpan-
dabil pentru 

carotida

10 buc.

Stent Rx, autoexpandabil din nitinol, design combinat cu celule inchise si microplasa 
cu celule deschise, compatibil cu cate-ghid de 8F și ghid de 0.014”. Diametre dispo-
nibile 6-10 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înre-
gistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul 
de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispoziti-
vele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea 
produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electroni-
ce sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformi-
tății cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirma-
tă prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare 
(prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie 
- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/pros-
pecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul 
articolului atribuit umarului de lot oferit.

170000
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74

Stenturi cu 
meşă dublă 
pentru caro-
tida

Stenturi cu 
meșă dublă 
pentru caro-

tida

10 buc.

Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșa externă și mi-
cro-meșa internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Com-
patibil cu ghidul 0.014” și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau 
cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 140-150 cm.  Diametre: 5-10 mm. 
Lungimi 22-47 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să 
se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor me-
dicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt 
înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta 
Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – 
valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și do-
cumente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit 
umarului de lot oferit.
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75
Transductor 
de presiune 
invaziva

Transductor 
de presiune 

invaziva
2 buc.

Transductor de masurare invaziva a presiunii cu dispozitiv integrat de spălare, com-
patibil cu sistemul hemodinamic „Mennen Medical”, model CFE. *Pentru dispoziti-
vele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înre-
gistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentu-
lui și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 
* Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dis-
pozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător 
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – 
valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Do-
cumente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specifica-
țiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de 
referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.
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76 Set linie ECG Set linie ECG 2 buc.

Set linie ECG radiotransparenta, compatibila cu sistemul hemodinamic „Mennen 
Medical”, model CFE, prevazuta cu fire pentru patru derivatii standarte cu conexiuni 
la capat pentru electrozi de o singura folosinta. *Pentru dispozitivele medicale Înre-
gistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul 
de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispoziti-
vele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea 
produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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77 Șorț de 
radioprotecție

Șorț de 
radioprotecție 2 buc.

Confectionate din material multistrat de cauciuc cu continut de Pb ce asigura pro-
tectia radiologica conform normelor interne si international. Oferă protectie maximă 
în partea frontală, prin dubla suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. 
Pernute moi pe interior la umeri. Echivalent in Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 
2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Ofera elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe 
ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior si centura + inchizator “click” 
(sus) pe exterior. Disponibile cel putin 5 culori si diferite marimi la alegere. *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras 
de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485  – valabil - copie confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele 
oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participan-
tului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea 
numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit. 

35000
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Costum radio-
protecţie din 2 
piese (vestă + 
fustă)

Costum radio-
protecţie din 
2 piese (vestă 

+ fustă)

2 buc.

Confectionate din material cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiolo-
gica conform normelor interne si internationale. Acoperit cu material antibacterial. 
Costum model de înfășare, oferă protectie maximă în partea frontală, prin dubla 
suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernute moi pe inte-
rior la umeri. Fusta in spate cu 10 cm mai scurta, cu centura ajustabila pe latime si 
inaltime. Echivalent in Pb frontal - 0.35mm, suprrapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dor-
sal - 0.35mm. Ofera elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem 
de prindere vesta - cu arici pe interior si inchizator “click” pe exterior; fusta - cu arici 
pe interior si centură pe exterior. Disponibile cel putin 5 culori si diferite marimi la 
alegere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispoziti-
velor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte 
-  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis 
de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplica-
rea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : 
Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului

ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Cer-
tificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu ane-
xele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin apli-
carea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) 
și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului 
atribuit umarului de lot oferit.
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79
Guler radio-
protectie 
tiroidian

Guler radio-
protectie 
tiroidia

4 buc.

Să asigure o radioprocție foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb -0,50 mm. 
Acoperit cu material flexibil, antibacterial. Mărime universal, închidere ajustată cu 
magnet. Gamă de cel putin 3 modele diferite in cel putin 5 culori. Se ofera cu husa la-
vabila din bumbac 100%.  *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate  în Registrul de 
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte -  certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor 
medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confir-
mată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru  dispozitivele medicale care nu 
sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezen-
ta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 
– valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele co-
respunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și do-
cumente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit 
umarului de lot oferit.
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80 Viziera cu ra-
dioprotectie

Viziera cu ra-
dioprotectie 1 buc.

Vizieră de radioprotecție care constă dintr-un ecran acrilic transparent plumbat care 
poate fi pozitionat la diferite unghiuri ale feței pt a minimiza răspândira radiației si o 
bandă reglabilă dublă la frunte. Greutate 340-360 g, înaltime ecran 12-15 cm, protec-
tie 0.10 mm echivalent Pb. Se furnizeaza cu husa usor lavabila. *Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Me-
dicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -  certificat/extras de înregis-
trare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului 
și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * 
Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispo-
zitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător 
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – 
valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Do-
cumente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specifica-
țiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de 
referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.

30000

 
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medi-
co-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Din 19.07.2022 
 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CEN-
TRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212
Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigo-

re Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botica Aurelia, 022-222 -364

dispozitive@capcs.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziţionarea centralizată a articolelor pa-

rafarmaceutice conform necesităţilor institu-
ţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru 
anul 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 



43

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Denumirea 
poziție Descriere

Unitatea 
de  

măsură
Cantitatea Suma 

estimativă

1

Bandaj (Fase) 
de tifon, 
5m x 10cm, 
nesterila, 
densitatea 
min 32g/m2 

Bandaj (Fase) 
de tifon, 
5m x 10cm, 
nesterila, 
densitatea 
min 32g/m2 

Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, hidrofil, 
densitatea min. 32g/m2 (nu se va lua în calcul 
eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității) 
- Bumbac 100 %,  
- este rulată și condiționată în ambalaj individual, 
fără cusături și defecte de țesere 
- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere 
pe margini 
Caracteristici fizico-mecanice: 
- lățime 10 cm 
- lungime 5 m 
- densitate minim 32 g/m2 
- legătura țesăturii=pânză 
- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă 
- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, 
non-iflamabil 
- fabricat conform standartului   SM SR EN 
14079:2003 sau alte standarde naționale sau 
regionale cu prezentarea documentelor confirmative 
în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, 
precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, 
data sheet, altele.   
Pentru bunurile cu marcaj CE să fie ambalate și 
etichetate conform Directivei 93/42/CEE irii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine,/sau HG 702 din 11 
iulie 2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea 
la standardul EN (după caz) 
Pentru bunurile fără marcaj CE să fie ambalate 
și etichetate, cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul 
produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de 
performanţă şi trimiterea la standarde  EN, GOST, 
altele . 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitarea 
autorității contractante, ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de 
circulație internațională) cu specificare obligatorie 
a modelului articolului, producătorului și țării de 
origine pe ambalajul original al mostrei.*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). 

Bucată 521635 1 674 
889,34
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Bandaj (Fase) 
de tifon, 5m x 
10cm, sterila, 
densitatea 
min. 32 g/m2 

Bandaj (Fase) 
de tifon, 5m x 
10cm, sterila, 
densitatea 
min. 32 g/m2 

“Fașă/bandaj din tifon hidrofil, 5m x 10cm, sterila, 
densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul 
eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității ) 
- Bumbac 100 %, 
- este rulata și condiționată în ambalaj individual, 
fără cusături și defecte de țesere 
- țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere 
pe margini 
Caracteristici fizico-mecanice: 
- lățime 10 cm 
- lungime 5 m 
- densitate minim 32 g/m2 
- legătura țesăturii=pânză 
- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă 
- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, 
non-iflamabil 
- fabricat conform standartului   SM SR EN 
14079:2003   sau alte standarde naționale sau 
regionale cu prezentarea documentelor confirmative 
în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, 
precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, 
data sheet, altele.   
Pentru bunurile cu marcaj CE să fie ambalate și 
etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată 
prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii 
și adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, 
data expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018. Pe ambalajul 
produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de 
performanţă şi trimiterea la standardul EN (după caz) 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitarea 
autorității contractante, ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de 
circulație internațională)” cu specificare obligatorie 
a modelului articolului, producătorului și țării de 
origine pe ambalajul original al mostrei.Pentru 
bunurile fără marcaj CE să fie ambalate și etichetate, 
cu indicarea denumirii și adresei producătorului, 
denumirea și codul produsului, numărului lotului, 
data fabricării lotului, data expirării lotului, țara 
de origine. Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea 
la standarde  EN, GOST, altele . 
*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).

Bucată 58655 331 232,72
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Bandaj (Fase) 
de tifon, 
7m x 14cm, 
nesterila, 
densitatea 
min. 32 g/m2 

Bandaj (Fase) 
de tifon, 
7m x 14cm, 
nesterila, 
densitatea 
min. 32 g/m2 

Fașă/bandaj din tifon hidrofil, 7m x 14cm, 
nesterila, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua 
în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare 
a densității ) 
- Bumbac 100 %, 
- este rulata și condiționată în ambalaj 
individual, fără cusături și defecte de țesere 
- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire 
libere pe margini 
Caracteristici fizico-mecanice: 
- lățime 14 cm 
- lungime 7 m 
- densitate minim 32 g/m2 
- legătura țesăturii=pânză 
- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă 
- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-
alergic, non-inflamabil 
- fabricat conform standartului   SM SR EN 
14079:2003   sau alte standarde naționale 
sau regionale cu prezentarea documentelor 
confirmative în care se va regăsi specificația 
tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte 
de testare, cataloage, data sheet, altele.   
Pentru bunuri cu marcaj CE să fie 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 sau HG 702 din 11 iulie 
2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN (după caz). 
 Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitarea 
autorității contractante, ambalate şi etichetate 
(se acceptă inscripția pe ambalaj în una 
din limbile de circulație internațională) cu 
specificare obligatorie a modelului articolului, 
producătorului și țării de origine pe ambalajul 
original al mostrei.Pentru bunurile fără marcaj 
CE să fie ambalate și etichetate, cu indicarea 
denumirii și adresei producătorului, denumirea 
și codul produsului, numărului lotului, data 
fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 
origine. Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standarde  EN, GOST, altele . 
*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/

Bucată 830555 4 540 
593,02
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Bandaj (Fase) 
de tifon, 7m x 
14cm, sterila, 
densitatea 32 
g/m2 

Bandaj (Fase) 
de tifon, 7m x 
14cm, sterila, 
densitatea 32 
g/m2 

Fașă/bandaj din tifon hidrofil,  7m x 14cm, 
sterila, densitatea 32 g/m2 (nu se va lua în 
calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a 
densității) 
- Bumbac 100 %, 
- este rulată și condiționată în ambalaj 
individual, fără cusături și defecte de țesere 
- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire 
libere pe margini 
Caracteristici fizico-mecanice: 
- lățime 14 cm 
- lungime 7 m 
- densitate minim 32 g/m2 
- legătura țesăturii=pânză 
- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă 
- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-
alergic, non-iflamabil 
- fabricat conform standartului   SM SR EN 
14079:2003   sau alte standarde naționale 
sau regionale cu prezentarea documentelor 
confirmative în care se va regăsi specificația 
tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte 
de testare, cataloage, data sheet, altele.   
Pentru bunurile cu marcaj CE să fie ambalate 
și etichetate conform Directivei 93/42/CEE 
(modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu 
indicarea denumirii și adresei producătorului, 
denumirea și codul produsului, numărului 
lotului, data fabricării lotului, data expirării 
lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/
sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN (după caz) 
Pentru bunurile fără marcaj CE să fie ambalate 
și etichetate, cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul 
produsului să fie indicate Pictogramele 
adecvate de performanţă şi trimiterea la 
standarde  EN, GOST, altele . 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitarea 
autorității contractante, ambalate şi etichetate 
(se acceptă inscripția pe ambalaj în una 
din limbile de circulație internațională) 
cu specificare obligatorie a modelului 
articolului, producătorului și țării de origine 
pe ambalajul original al mostrei.*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.

Bucată 87512 726 790,49
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Bandaj 
gipsat, 10cm 
x 270cm, 
modelare 
pînă la 12 
min 

Bandaj 
gipsat, 10cm 
x 270cm, 
modelare 
pînă la 12 min 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura de 
tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 
17 fire/cm2, este impregnata (ambele părti) cu 
gips natural medical de calitate superioara. Se 
remarca prin proprietati excelente de modelare 
si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita 
calitatii si rezistentei tesaturii impregnata 
cu gips medicinal precum si a puritatii 
fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine 
tolerata de piele, asigurand o fixare perfecta 
si corespunzatoare. Compozitia produsului: 
Tifon hidrofrl 100% bumbac. Gips medicinal 
impregnat in fibra de tifon. Agent de fixare. 
Timpul de imersie in apa pina la 20 secunde, 
timpul de modelare pina la 12 minute. 
Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, 
dupa care poate fi supusa cu grija sarcinii pH 
neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite 
trecerea razelor X. Ambalate si etichetate 
conform Directivei 93/42/CEE (modificata 
prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea 
denumirii si adresei producatorului, denumirea 
si codul produsului, numarului lotului, data 
fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara 
de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 
din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 
sa fie indicate Pictogramele adecvate de 
performanta si trimiterea la standardul EN. 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 
de stat al dispozitivelor medicale avizat 
cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul de stat 
se va prezenta următoarele documente: a) 
Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 
9001 (în dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate obligator 
confirmate documental de producător  cu 
semnătură* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. 
ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de circulate 
intemationala) a participantului. 

Bucată 23116 139 071,59
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Bandaj 
gipsat, 10cm 
x 270cm, 
modelare 
pînă la 3 min 

Bandaj 
gipsat, 10cm 
x 270cm, 
modelare 
pînă la 3 min 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura 
de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu 
minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele 
părti) cu gips natural medical de calitate 
superioara. Se remarca prin proprietati 
excelente de modelare si intarire rapida. Fasa 
gipsata, datorita calitatii si rezistentei tesaturii 
impregnata cu gips medicinal precum si a 
puritatii fibrei de bumbac utilizate, este foarte 
bine tolerata de piele, asigurand o fixare 
perfecta si corespunzatoare. Compozitia 
produsului: Tifon hidrofrl 100% bumbac. Gips 
medicinal impregnat in fibra de tifon. Agent 
de fixare. Timpul de imersie in apa pina la 20 
secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. 
Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, 
dupa care poate fi supusa cu grija sarcinii pH 
neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite 
trecerea razelor X. Ambalate si etichetate 
conform Directivei 93/42/CEE (modificata 
prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea 
denumirii si adresei producatorului, denumirea 
si codul produsului, numarului lotului, data 
fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara 
de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 
din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 
sa fie indicate Pictogramele adecvate de 
performanta si trimiterea la standardul EN. 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 
de stat al dispozitivelor medicale avizat 
cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul de stat 
se va prezenta 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. 

Bucată 31565 183 924,44
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Bandaj 
gipsat, 15cm 
x 270cm,  
modelare 
pînă la 12 
min 

Bandaj 
gipsat, 15cm 
x 270cm,  
modelare 
pînă la 12 min 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura de 
tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 
17 fire/cm2, este impregnata (ambele părti) cu 
gips natural medical de calitate superioara. Se 
remarca prin proprietati excelente de modelare 
si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita 
calitatii si rezistentei tesaturii impregnata 
cu gips medicinal precum si a puritatii 
fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine 
tolerata de piele, asigurand o fixare perfecta 
si corespunzatoare. Compozitia produsului: 
Tifon hidrofrl 100% bumbac. Gips medicinal 
impregnat in fibra de tifon. Agent de fixare. 
Timpul de imersie in apa pina la 20 secunde, 
timpul de modelare pina la 12 minute. 
Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, 
dupa care poate fi supusa cu grija sarcinii pH 
neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite 
trecerea razelor X. Ambalate si etichetate 
conform Directivei 93/42/CEE (modificata 
prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea 
denumirii si adresei producatorului, denumirea 
si codul produsului, numarului lotului, data 
fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara 
de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 
din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 
sa fie indicate Pictogramele adecvate de 
performanta si trimiterea la standardul EN. 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 
de stat al dispozitivelor medicale avizat 
cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul de stat 
se va prezenta următoarele documente: a) 
Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 
9001 (în dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate obligator 
confirmate documental de producător pe 
suport hîrtie avizate cu ștampila umedă * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 
una din limbile de circulate intemationala) a 
participantului. 

Bucată 41211 342 258,92
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Bandaj 
gipsat, 15cm 
x 270cm, 
modelare 
pînă la 3 min 

Bandaj 
gipsat, 15cm 
x 270cm, 
modelare 
pînă la 3 min 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura 
de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu 
minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele 
părti) cu gips natural medical de calitate 
superioara. Se remarca prin proprietati 
excelente de modelare si intarire rapida. Fasa 
gipsata, datorita calitatii si rezistentei tesaturii 
impregnata cu gips medicinal precum si a 
puritatii fibrei de bumbac utilizate, este foarte 
bine tolerata de piele, asigurand o fixare 
perfecta si corespunzatoare. Compozitia 
produsului: Tifon hidrofrl 100% bumbac. Gips 
medicinal impregnat in fibra de tifon. Agent 
de fixare. Timpul de imersie in apa pina la 20 
secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. 
Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, 
dupa care poate fi supusa cu grija sarcinii pH 
neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite 
trecerea razelor X. Ambalate si etichetate 
conform Directivei 93/42/CEE (modificata 
prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea 
denumirii si adresei producatorului, denumirea 
si codul produsului, numarului lotului, data 
fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara 
de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 
din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 
sa fie indicate Pictogramele adecvate de 
performanta si trimiterea la standardul EN. 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 
de stat al dispozitivelor medicale avizat 
cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul de stat 
se va prezenta 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 cu 
semnătură * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. 
ambalate si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de circulate 
intemationala) a participantului. 

Bucată 55690 466 877,72
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Bandaj 
gipsat, 20cm 
x 270cm,  
modelare 
pînă la 12 
min 

Bandaj 
gipsat, 20cm 
x 270cm,  
modelare 
pînă la 12 min 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura de 
tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 
17 fire/cm2, este impregnata (ambele părti) cu 
gips natural medical de calitate superioara. Se 
remarca prin proprietati excelente de modelare 
si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita 
calitatii si rezistentei tesaturii impregnata 
cu gips medicinal precum si a puritatii 
fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine 
tolerata de piele, asigurand o fixare perfecta 
si corespunzatoare. Compozitia produsului: 
Tifon hidrofrl 100% bumbac. Gips medicinal 
impregnat in fibra de tifon. Agent de fixare. 
Timpul de imersie in apa pina la 20 secunde, 
timpul de modelare pina la 12 minute. 
Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, 
dupa care poate fi supusa cu grija sarcinii pH 
neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite 
trecerea razelor X. Ambalate si etichetate 
conform Directivei 93/42/CEE (modificata 
prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea 
denumirii si adresei producatorului, denumirea 
si codul produsului, numarului lotului, data 
fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara 
de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 
din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 
sa fie indicate Pictogramele adecvate de 
performanta si trimiterea la standardul EN. 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 
de stat al dispozitivelor medicale avizat 
cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul de stat 
se va prezenta următoarele documente: a) 
Declarația de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 
9001 (în dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate obligator 
confirmate documental de producător pe 
suport hîrtie avizate cu ștampila umedă * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in 
una din limbile de circulate intemationala) a 
participantului. 

Bucată 75219 789 970,73
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Bandaj 
gipsat, 20cm 
x 270cm, 
modelare 
pînă la 3 min 

Bandaj 
gipsat, 20cm 
x 270cm, 
modelare 
pînă la 3 min 

Fasa/bandaj gipsata pe suport din tesatura 
de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu 
minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele 
părti) cu gips natural medical de calitate 
superioara. Se remarca prin proprietati 
excelente de modelare si intarire rapida. Fasa 
gipsata, datorita calitatii si rezistentei tesaturii 
impregnata cu gips medicinal precum si a 
puritatii fibrei de bumbac utilizate, este foarte 
bine tolerata de piele, asigurand o fixare 
perfecta si corespunzatoare. Compozitia 
produsului: Tifon hidrofrl 100% bumbac. Gips 
medicinal impregnat in fibra de tifon. Agent 
de fixare. Timpul de imersie in apa pina la 20 
secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. 
Timpul de uscare definitiva pana la 24 ore, 
dupa care poate fi supusa cu grija sarcinii pH 
neutru (nu interactioneaza cu pielea) Permite 
trecerea razelor X. Ambalate si etichetate 
conform Directivei 93/42/CEE (modificata 
prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea 
denumirii si adresei producatorului, denumirea 
si codul produsului, numarului lotului, data 
fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara 
de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 
din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului 
sa fie indicate Pictogramele adecvate de 
performanta si trimiterea la standardul EN. 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 
de stat al dispozitivelor medicale avizat 
cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul de stat 
se va prezenta 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. 

Bucată 51646 547 128,84
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Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 6 

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 6 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, 
N 6 
Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau 
ASTM D3577  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională).*Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului).*Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Pereche 37340 171 501,12
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Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 7 

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 7 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, 
N 7 
Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau  
ASTM D3577  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile 
de circulație internațională) 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului).*Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Pereche 228560 1 049 
766,87



55

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

13

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 7,5 

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 7,5 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, 
N 7.5 
Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau 
ASTM D3577  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile 
de circulație internațională) 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului).*Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Pereche 578660 2 657 
762,06
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Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 8 

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 8 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, 
N 8 Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau 
ASTM D3577  
Termen de valabilitate restant la momentul 
livrării va constitui nu mai puțin de 80% din 
cel inițial. Ambalate si etichetate conform 
Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea si codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile 
de circulație internațională) 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
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. 

Pereche 522460 2 399 
637,72
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Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 8,5 

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 8,5 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, 
N 8.5 
Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau  
ASTM D3577  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile 
de circulație internațională) 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului).*Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Pereche 183020 840 603,48
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Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 9 

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, cu 
pudra, N 9 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, 
N 9 
Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau 
ASTM D3577  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile 
de circulație internațională) 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului).*Se va 
prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea 
produsului de catre producator, produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Pereche 58045 266 598,35
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Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 6

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 6

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără 
pudră, N 6 
Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau 
ASTM D3577  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile 
de circulație internațională) 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului).*Se va 
prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea 
produsului de catre producator, produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Pereche 13770 67 190,47
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Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 7

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 7

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără 
pudră, N 7 
Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau 
ASTM D3577  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională).*Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului).*Se va 
prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea 
produsului de catre producator, produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Pereche 96990 473 260,99
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Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 7,5 

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 7,5 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără 
pudră, N 7.5 
Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau 
ASTM D3577  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN. Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională) *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului).*Se va 
prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea 
produsului de catre producator, produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Pereche 313950 1 531 
913,47



62

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

20

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 8 

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 8 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără 
pudră, N 8 
Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau 
ASTM D3577  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN. Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională)*Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului). *Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Pereche 279650 1 364 
547,23
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Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 8,5 

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 8,5 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără 
pudră, N 8.5 
Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau 
ASTM D3577  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN. Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională).*Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului).*Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Pereche 95770 467 308,02
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Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 9 

Manuşi 
chirurgicale, 
sterile, din 
latex, Fara 
pudra, N 9 

Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără 
pudră, N 9 
Unitatea de măsură: pereche 
Ambalaj: maxim 50 perechi 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455 sau 
ASTM D3577  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN. 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate 
şi etichetate (se acceptă inscripția pe 
ambalaj în una din limbile de circulație 
internațională).*Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agenţiei Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
avizat cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului). *Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice

Pereche 26230 127 988,82
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Mănuşi 
pentru 
examinare, 
latex, netede, 
cu pudră, 
Nesterile, L 

Mănuşi 
pentru 
examinare, 
latex, netede, 
cu pudră, 
Nesterile, L 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile, latex, cu pudră, 
Mărimea L  
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională)*Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului). 

Bucată 1455000 1 103 
719,93
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Mănuşi 
pentru 
examinare, 
latex, netede, 
fara pudră, 
Nesterile, L 

Mănuşi 
pentru 
examinare, 
latex, netede, 
fara pudră, 
Nesterile, L 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile, latex, fără pudră, 
Mărimea L 
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN. Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională).*Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de 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. 

Bucată 2605500 2 487 
607,38
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Mănuşi 
pentru 
examinare, 
latex, netede, 
fara pudră, 
Nesterile, M 

Mănuşi 
pentru 
examinare, 
latex, netede, 
fara pudră, 
Nesterile, M 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile, latex, fără pudră, 
Mărimea M 
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
 Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN. 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională) 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului).*Se va 
prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea 
produsului de catre producator, produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Bucată 4713506 4 500 
231,17
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Mănuşi 
pentru 
examinare, 
latex, netede, 
fara pudră, 
Nesterile, S 

Mănuşi 
pentru 
examinare, 
latex, netede, 
fara pudră, 
Nesterile, S 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile, latex, fără pudră, 
Mărimea S 
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
 Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN. Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională) *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului). *Se va 
prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea 
produsului de catre producator, produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Bucată 1020550 974 372,56
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Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, latex 
cu pudră, 
Nesterile, S 

Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, latex 
cu pudră, 
Nesterile, S 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile, latex, cu pudră, 
Mărimea S  
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
 Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN. Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională) *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului). *Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice

Bucată 503520 381 955,37
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Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, nitril, 
fara pudră, 
Nesterile, L 

Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, nitril, 
fara pudră, 
Nesterile, L 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile, nitril, fără pudră, 
Mărimea L 
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională)*Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului).*Se va 
prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea 
produsului de catre producator, produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Bucată 4721500 4 657 
096,38
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Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, nitril, 
fara pudră, 
Nesterile, M 

Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, nitril, 
fara pudră, 
Nesterile, M 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile, nitril, fără pudră, 
Mărimea M 
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN. Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională) *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului). *Se va 
prezenta fișa tehnică/catalogul/ descrierea 
produsului de catre producator, produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Bucată 6725300 6 633 
563,55
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Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, nitril, 
fara pudră, 
Nesterile, S 

Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, nitril, 
fara pudră, 
Nesterile, S 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile, nitril, fără pudră, 
Mărimea S 
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
 Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN. 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională) 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului). 
*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/ 
descrierea produsului de catre producator, 
produsului ce va confirma descrierea tuturor 
specificațiilor tehnice. 

Bucată 1243100 1 226 
143,49
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Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, vinil 
cu pudră, 
Nesterile, L 

Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, vinil 
cu pudră, 
Nesterile, L 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile,vinil, cu pudră, 
Mărimea L  
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională) *Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele 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. 

Bucată 281000 250 045,83
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Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, vinil 
cu pudră, 
Nesterile, M

Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, vinil 
cu pudră, 
Nesterile, M

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile,vinil, cu pudră, 
Mărimea M 
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
 Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională)*Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului).*Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Bucată 510200 443 308,95
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Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, vinil 
cu pudră, 
Nesterile, S

Mănuşi 
pentru 
examinare, 
netede, vinil 
cu pudră, 
Nesterile, S

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile,vinil, cu pudră, 
Mărimea S 
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
 Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN. 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională) 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului).*Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Bucată 73000 68 494,64
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Mănuşi pentru 
examinare,latex, 
netede, cu pudră, 
Nesterile, M 

Mănuşi pentru 
examinare,latex, 
netede, cu pudră, 
Nesterile, M 

Mănuşi pentru examinare, netede sau 
microtexturate, nesterile, latex, cu pudră, 
Mărimea M  
Unitatea de măsură: bucată 
Ambalaj: maxim 100 bucăți 
Cu proprietăți de protecție împotriva 
microorganismelor; rezistente la penetrarea 
virușilor și a substanțelor chimice.  
Rezistenţă la rupere.  
Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 
420;  EN 374-2;  
 Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională)*Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului).*Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Bucată 2189400 1 660 
814,03
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Seringa 
sterila cu ac 
nedetasabil, 
pentru 
insulina, ac 
≥29G 

Seringa 
sterila cu ac 
nedetasabil, 

pentru 
insulina, ac 

≥29G 

Seringi sterile de unica folosință. 
- ac nedetașabil din oțel/inox, ≥ 29 G ; 0.33 x 
(8-12mm) 
- volum 1ml (U-100), grade de măsurare a 
volumului și Unităților Internaționale 
- formate din 3 piese: cilindru transparent, 
piston, garnitura de cauciuc 
- confecționată etanș 
- ac hipoalergic, apirogen,                                                                                                                                        
               - produs latex free;                                                                                                                                            
          
- ambalaj individual 
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare.  
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă 
şi trimiterea la standardul EN (după caz).
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională) cu 
specificare obligatorie a modelului articolului, 
producătorului și țării de origine pe ambalajul 
original al mostrei. 
*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. 

Bucată 749480 778 284,39
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Seringa, cu 
ac, 10ml 
sau 12ml, 
3 compon, 
ac 21Gx1½  
0,8x40mm, 
sterila 

Seringa, cu 
ac, 10ml 

sau 12ml, 
3 compon, 
ac 21Gx1½  
0,8x40mm, 

sterila 

Seringă sterilă, jetabilă 
- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                  
- capacitate de 10 ml sau 12 ml                                                                                                                                               
                         - ac 21Gx1½  0,8x40mm                                                                                                          
-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 
- transparentă 
- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 
culoare contrastantă 
- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 
seringă 
- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 
care nu permite refluarea soluției în timpul 
administrării 
- rezistent la presiune 
- alunecare uniformă a pistonului seringii 
- netoxice, apirogene                                                                                                                                        
                  - produs latex free;     
- ambalate individual        
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și 
codul produsului, numărului lotului, data 
fabricării lotului, data expirării lotului, țara 
de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 
din 11 iulie 2018.Pe ambalajul produsului 
să fie indicate Pictogramele adecvate de 
performanţă şi trimiterea la standardul EN 
(după caz)Mostre - Se vor prezenta 2 buc. 
ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția 
pe ambalaj în una din limbile de circulație 
internațională) cu specificare obligatorie a 
modelului articolului, producătorului și țării 
de origine pe ambalajul original al mostrei. 
*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. 

Bucată 6075808 6 299 
015,57
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Seringa, cu 
ac, 10ml 
sau 12ml, 
3 compon, 
ac 22Gx1½  
0,7x40mm, 
sterila 

Seringa, cu 
ac, 10ml 

sau 12ml, 
3 compon, 
ac 22Gx1½  
0,7x40mm, 

sterila 

Seringă sterilă, jetabilă 
- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                     
- capacitate de 10 ml sau 12 ml,                                                                                                                                              
                          - ac 22Gx1½  0,7x40mm                                                                                                             
-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 
- transparenta 
- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 
culoare contrastantă 
- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 
seringă 
- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 
care nu permite refluarea soluției în timpul 
administrării 
- rezistent la presiune 
- alunecare uniformă a pistonului seringii 
- netoxice, apirogene                                                                                                                                        
                             - produs latex free;   
- ambalate individual       
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare.  
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN (după caz) 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională) cu 
specificare obligatorie a modelului articolului, 
producătorului și țării de origine pe ambalajul 
original al mostrei. 
*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

Bucată 2202335 2 283 
242,40
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Seringa, cu 
ac, 20ml 
sau 24ml, 
3 compon, 
ac 20Gx1½  
0,9x40mm, 
sterila, 

Seringa, cu 
ac, 20ml 

sau 24ml, 
3 compon, 
ac 20Gx1½  
0,9x40mm, 

sterila, 

Seringă sterilă, jetabilă 
- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                    
- capacitate de 20 ml sau 24 ml,                                                                                                                                              
                         - ac 20Gx1½  0,9x40mm                                                                                                                
- conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 
- transparenta 
- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 
culoare contrastantă 
- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 
seringă 
- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 
care nu permite refluarea soluției în timpul 
administrării 
- rezistent la presiune 
- alunecare uniformă a pistonului seringii 
- netoxice, apirogene                                                                                                                                        
                            - produs latex free;                                                                                                                                            
                 - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; 
- ambalate individual       
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare.  
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN (după caz) 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională) cu 
specificare obligatorie a modelului articolului, 
producătorului și țării de origine pe ambalajul 
original al mostrei. 
*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. 

Bucată 1450873 2 452 
782,06
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Seringa, cu 
ac, 20ml 
sau 24ml, 
3 compon, 
ac 21Gx1½  
0,8x40mm, 
sterila, 

Seringa, cu 
ac, 20ml 

sau 24ml, 
3 compon, 
ac 21Gx1½  
0,8x40mm, 

sterila, 

Seringi sterilă, jetabilă 
- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                
- capacitate de 20 ml sau 24 ml,                                                                                                                                              
                          - ac 21Gx1½  0,8x40mm                                                                                                                   
-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 
- transparenta 
- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 
culoare contrastantă 
- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 
seringă 
- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 
care nu permite refluarea soluției în timpul 
administrării 
- rezistent la presiune 
- alunecare uniformă a pistonului seringii 
- netoxice, apirogene                                                                                                                                        
                                     - produs latex free;                                                                                                                                            
                 - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC 
- ambalate individual        
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea si codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN (după caz) 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională) cu 
specificare obligatorie a modelului articolului, 
producătorului și țării de origine pe ambalajul 
original al mostrei. 
*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. 

Bucată 1366663 2 310 
420,33
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Seringa, 
cu ac, 2ml 
sau 3ml,  3 
compon, 
ac 23Gx1, 

0,6x25mm, 
sterila 

Seringa, cu ac, 
2ml sau 3ml,  
3 compon, 
ac 23Gx1, 

0,6x25mm, 
sterila 

Seringi sterilă, jetabilă 
- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                 
- capacitate de 2 ml sau 3 ml,                                                                                                                                              
                       - ac 23Gx1  0,6x25mm                                                                                                                  
-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip; 
- transparenta 
- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 
culoare contrastantă 
- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 
seringă 
- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 
care nu permite refluarea soluției în timpul 
administrării 
- rezistent la presiune 
- alunecare uniformă a pistonului seringii 
- netoxice, apirogene                                                                                                                                        
                         - produs latex free; 
- ambalate individual      
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea si codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare.  
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă 
şi trimiterea la standardul EN (după caz).
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională). 
cu specificare obligatorie a modelului 
articolului, producătorului și țării de origine 
pe ambalajul original al mostrei.*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. 

Bucată 5047650 3 275 
186,88
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Seringa, 
cu ac, 2ml 
sau 3ml, 3 
compon, 

ac 23Gx1¼  
0,6x30mm, 

sterila, 

Seringa, cu ac, 
2ml sau 3ml, 
3 compon, 
ac 23Gx1¼  
0,6x30mm, 

sterila, 

Seringă sterilă, jetabilă 
- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                   
- capacitate de 2 ml sau 3 ml,                                                                                                                                              
                            - ac 23Gx1¼  0,6x30mm                                                                                                                    
-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip  
- transparenta 
- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 
culoare contrastantă 
- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 
seringă 
- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 
care nu permite refluarea soluției în timpul 
administrării 
- rezistent la presiune 
- alunecare uniformă a pistonului seringii 
- netoxice, apirogene                                                                                                                                        
                              - produs latex free; 
- ambalate individual       
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea si codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare.  
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN (după caz) 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională) cu 
specificare obligatorie a modelului articolului, 
producătorului și țării de origine pe ambalajul 
original al mostrei. 
*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

Bucată 3850070 2 498 
132,55
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Seringa, 
cu ac, 5ml 
sau 6ml, 3 
compon, 

ac 22Gx1¼  
0,7x30mm, 

sterila, 

Seringa, cu ac, 
5ml sau 6ml, 
3 compon, 
ac 22Gx1¼  
0,7x30mm, 

sterila, 

Seringă sterilă, jetabilă 
- 3 piese (piston, corp, garnitură),                                
- capacitate de 5 ml sau 6 ml,                                                                                                                                              
                         - ac 22Gx1¼  0,7x30mm                                                                                                                     
-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip  
- transparenta 
- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 
culoare contrastantă 
- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 
seringă 
- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 
care nu permite refluarea soluției în timpul 
administrării 
- rezistent la presiune 
- alunecare uniformă a pistonului seringii 
- netoxice, apirogene                                                                                                                                        
                                                        - produs latex free; 
- ambalate individual      
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN (după caz) 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională) cu 
specificare obligatorie a modelului articolului, 
producătorului și țării de origine pe ambalajul 
original al mostrei. 
*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

Bucată 7435875 5 309 
256,39
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Seringa, 
cu ac, 5ml 
sau 6ml, 3 
compon, 

ac 22Gx1½  
0,7x40mm, 

sterila 

Seringa, cu ac, 
5ml sau 6ml, 
3 compon, 
ac 22Gx1½  
0,7x40mm, 

sterila 

Seringă sterilă, jetabilă 
- 3 piese (piston, corp, garnitură),                               
- capacitate de 5 ml sau 6 ml,                                                                                                                                              
                           - ac 22Gx1½  0,7x40mm                                                                                                                     
-  conector la amboul acului de tip  Luer-Slip  
- transparentă 
- gradație din ml în ml, gradația marcată cu 
culoare contrastantă 
- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din 
seringă 
- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, 
care nu permite refluarea soluției în timpul 
administrării 
- rezistent la presiune 
- alunecare uniformă a pistonului seringii 
- netoxice, apirogene                                                                                                                                        
                     - produs latex free; 
- ambalate individual      
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea si codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare.  
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă 
şi trimiterea la standardul EN (după caz).
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi 
etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în 
una din limbile de circulație internațională) cu 
specificare obligatorie a modelului articolului, 
producătorului și țării de origine pe ambalajul 
original al mostrei. 
*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. 

Bucată 4873863 3 479 
965,48
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Sisteme de 
perfuzie a 
solutiilor cu 
ac metalic, 
L-tub-150cm 

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

Sistem/set de perfuzie 
Cu acul care se introduce în flacon din polimer. 
Steril.  
- tub flexibil din PVC  pentru uz medical, 
semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, 
pe care este montată camera de numărat 
picături cu filtru care nu permite trecerea 
impurităților; 
- cameră de aer cu supapă și picurător care 
crează câte 20 picături din (1.0+-0.1) g de apă 
distilată la temperatura (20+-2)°C; 
- clema cu rola pentru reglarea debitului;  
- manson de cauciuc între tub și acul metalic 
pentru administrarea suplimentară a 
medicamentelor; 
- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip 
- lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm 
- acul metalic al perfuzorului este fabricat 
din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1 1/2,  
apirogen, netoxic, Ambalate și etichetate 
conform Directivei 93/42/CEE (modificată 
prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea 
denumirii și adresei producătorului, denumirea 
și codul produsului, numărului lotului, data 
fabricării lotului, data expirării lotului, țara de 
origine, metoda de sterilizare. Pe ambalajul 
produsului să fie indicate 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. 

Bucată 3096297 17 998 
155,20
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Sisteme de 
perfuzie a 
solutiilor cu 
ac metalic, 
L-tub-150cm 
(fără manson)

Sisteme de 
perfuzie a 
solutiilor cu ac 
metalic, L-tub-
150cm (fără 
manson)

Sistem/set de perfuzie 
Cu acul care se introduce în flacon din polimer. 
Steril.  
- tub flexibil din PVC  pentru uz medical, 
semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, 
pe care este montată camera de numărat 
picături cu filtru care nu permite trecerea 
impurităților; 
- cameră de aer cu supapă și picurător care 
crează câte 20 picături din (1.0+-0.1) g de apă 
distilată la temperatura (20+-2)°C; 
- clema cu rola pentru reglarea debitului;  
- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip 
- lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm 
- acul metalic al perfuzorului este fabricat din 
oțel-inox, dimensiunea 21G x 1 1/2,  apirogen, 
netoxic,  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare.  
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
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. 

Bucată 558577 1 047 
124,08
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Sisteme de 
transfuzie a 
sîngelui, cu 
ac polimer 

Sisteme de 
transfuzie a 
sîngelui, cu ac 
polimer 

Sistem/set de transfuzie 
Cu acul care se introduce în flacon din polimer. 
Steril.  
- tub flexibil din PVC  pentru uz medical, 
semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, 
pe care este montată camera de numărat 
picături cu filtru care nu permite trecerea 
impurităților; 
- cameră de aer cu supapă și picurător care 
crează câte 20 picături din (1.0+-0.1)g de apă 
distilată la temperatura (20+-2)°C; 
- clema cu rola pentru reglarea debitului;  
- manson de cauciuc între tub și acul metalic 
pentru administrarea suplimentară a 
medicamentelor; 
- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip,  
- lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm 
- acul metalic al perfuzorului este fabricat din 
oțel-inox, dimensiunea 18G x 1 1/2,  apirogen, 
netoxic,  
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare/ sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională)*Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu 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. 

Bucată 276148 1 398 
190,07
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Tifon medical 
nesteril, 
90 cm, 
densitatea 
min. 32 g/m2 

Tifon medical 
nesteril, 
90 cm, 
densitatea 
min. 32 g/m2 

Tifon medical,  nesteril, 90 cm, densitatea 
min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea 
admisibilă la nivel de măsurare a densității) 
- Bumbac 100 %, 
- este rulat și condiționat în ambalaj individual, 
fără cusături și defecte de țesere 
- țesatura feșii nu permite desprinderea de fire 
libere pe margini 
Caracteristici fizico-mecanice: 
- lățime 90cm ±1.5cm 
- densitate minimă 32 g/m2  
- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pînă la 
10 sec. 
- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-
alergic, non-iflamabil 
- fabricat conform standartului   SM SR EN 
14079:2003   sau alte standarde naționale 
sau regionale cu prezentarea documentelor 
confirmative în care se va regăsi specificația 
tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte 
de testare, cataloage, data sheet, altele.   
Pentru bunurile cu marcaj CE să fie 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 sau HG 702 din 11 iulie 
2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN (după caz) 
Pentru bunurile fără marcaj CE să fie ambalate 
și etichetate, cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea și codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul 
produsului să fie indicate Pictogramele 
adecvate de performanţă şi trimiterea la 
standarde  EN, GOST, altele . 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc la solicitarea 
autorității contractnte, ambalate şi etichetate 
(se acceptă inscripția pe ambalaj în una 
din limbile de circulație internațională). cu 
specificare obligatorie a modelului articolului, 
producătorului și țării de origine pe ambalajul 
original al mostrei.*Se va prezenta fișa 
tehnică/catalogul/descrierea produsului de 
catre producator,  produsului ce va confirma 
descrierea tuturor specificațiilor tehnice. 

Metru 2056280 9 861 
014,12
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Vată medicală 
nesterilă, 
100g 

Vată medicală 
nesterilă, 
100g 

Vata hidrofilă de uz medical 
- Tip B 
- componența: bumbac pur 
- caracteristici: bine cadrat, consitență 
uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care 
formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros 
și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți 
de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, 
fără impurități, hidrofilie sub 10sec. 
Ambalaj individual, masa 100gr.      
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018. Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din 
limbile de circulație internațională)*Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului).*Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Bucată 133844 1 082 
922,86
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49

Vată 
medicală, 
nesterilă, 
250g 

Vată medicală, 
nesterilă, 
250g 

Vata hidrofilă de uz medical 
- Tip B 
- componența: bumbac pur 
- caracteristici: bine cadrat, consitență 
uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care 
formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros 
și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți 
de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, 
fără impurități, hidrofilie sub 10sec. 
Ambalaj individual, masa 250gr.                                                                                                                            
Ambalate și etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 
2007/47/CE), cu indicarea denumirii și 
adresei producătorului, denumirea și codul 
produsului, numărului lotului, data fabricării 
lotului, data expirării lotului, țara de origine, 
metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 
2018.Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile 
de circulație internațională) 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat 
cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în Registrul de Stat 
se vor prezenta următoarele documente: a)
Certificat CE sau Declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 
(în dependență de categoria produsului).*Se 
va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea 
produsului de catre producator,  produsului ce 
va confirma descrierea tuturor specificațiilor 
tehnice. 

Bucată 32023 563 149,39
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50
Vată 
medicală, 
nesterilă, 70g 

Vată medicală, 
nesterilă, 70g 

Vata hidrofilă de uz medical 
- Tip B 
- componența: bumbac pur 
- caracteristici: bine cadrat, consitență 
uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care 
formează fîșii sau mase albe, ușoare, fără miros 
și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți 
de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, 
fără impurități, hidrofilie sub 10sec. 
Ambalaj individual, masa 70gr.                                                                                                                            
Ambalate si etichetate conform Directivei 
93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/
CE), cu indicarea denumirii și adresei 
producătorului, denumirea si codul produsului, 
numărului lotului, data fabricării lotului, data 
expirării lotului, țara de origine, metoda de 
sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 
Pe ambalajul produsului să fie indicate 
Pictogramele adecvate de performanţă şi 
trimiterea la standardul EN.Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se 
acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile 
de circulație internațională) 
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor 
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. 

Bucată 91289 480 277,67

Totat:        106 665 
289,13
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

/ Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe GORCEAG             semnat electronic                

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1  din 19.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s. Iurceni r-nul Nisporeni
IDNO 1007601003611
Adresa S.Iurceni raionul Nisporeni
Numărul de telefon/fax 0264-49-238
Adresa de e-mail ale autorității contractante iurcenip@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Atitudine:47.0756, longitudine:28.2592
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bocan Ion, 067335567, ionbocan@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

iurcenip@mail.ru

0249-49-238

0264-49-510

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

De Stat Administrație Publică Locală de nive-
lul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 45200000-9

Construcția teatrului 
de vară la Centru 

multifuncționar din 
s.Iurceni r-nul Nis-

poreni

Buc.
Construcția teatrului de vară 
la Centru multifuncționar din 
s.Iurceni r-nul Nisporeni

3 281 469,00lei

n Denumire lotul 
n

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Ce mai scăzut preț
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.02 din 19.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Prmăria comunei Donici
IDNO 1007601007996
Adresa Satul Donici, raionul Orhei
Numărul de telefon/fax 079510263; 023573709
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.donici@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante http://donici.comuna.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Guzun Serghei
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

primaria.donici@mail.ru

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Administrație Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45232152-2

Crearea condițiilor de 
aprovizionare cu apă 
potabilă a locuitorilor 
din satul Camencea 
comuna Donici

1
Crearea condițiilor de aprovizi-
onare cu apă potabilă a locuito-
rilor din satul Camencea comu-
na Donici

9 282 950,0

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu x

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea tu-
turor cerințelor de calificare
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul III / IV 2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu x

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___14___din __19.07.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa mun. Ungheni, str. Națională nr. 7
Numărul de telefon/fax (0236) 2 25 77
Adresa de e-mail a autorității contractante primaria_ungheni@yahoo.com
Pagina web oficială a autorității contractante http://www.ungheni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Racovița Tatiana, 069729897,

racovita.tatiana@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45332000-3

Lucrări de construire a rețelelor 
de canalizare menajeră din str. 

Romană între str. V. Lupu – I. 
Creangă și str. V. Alecsandri - De-

cebal, mun. Ungheni 

1 set Conform caietului de sarcini

    

3600000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu □

Da □



99

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de 
intenție

Iulie-August 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 06-LP din 18 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP ”Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV)
IDNO 1013620012945
Adresa RM.mun.Chișinău, Str. Sfatul Țării, 59
Numărul de telefon/fax +373 221055060/373 60012327
Adresa de e-mail a autorității contractante ccebotari@wineofmoldova.com

achizitii_onvv@wineofmoldova.com
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cristina Cebotari +37360012327

ccebotari@wineofmoldova.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru 

fiecare lot în parte)

1 79953000-
9

Servicii de 
organizare și 
desfășurarea 
a sărbătorii 

naționale ”Ziua 
Națională a 

Vinului”, annul 
2022

1     
       Licitație deschisă

2   300 000 Lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu X
Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
eligibilitatea ofertantului; - capacitatea 
de exercitare a activităţii profesionale; - 
capacitatea economică și financiară;
 -capacitatea tehnică și/sau profesională; 
- standarde de asigurare a calităţii;
-Granția bancară
-Garanția de bună execuție

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de 
intenție

August 2022
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu X
Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 02 din 19.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituţia Medico-Sanitară Publică ,,Centrul de Să-
nătate Edineţ,,

IDNO 1007604007403
Adresa Or. Edineț, str. Independenței 81
Numărul de telefon/fax 0-246-2-49-67

Adresa de e-mail ale autorității contractante cmfedinet@ms.md

Adresa de internet ale autorității contractante cmf-edinet.ms.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bogdan Sergiu, 067289282

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la do-
cumentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi 
accesată documentația de atribuire)

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate centrală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 Cărbune AM Fracția 
13-25 110,0 tone Cărbune marca AM, pentru se-

zonul 2022-2023
963000,0

n Denumire lotul n
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

19 iulie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 27.06.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Orhei

Localitate mun.Orhei

IDNO 1007601005523

Adresa bd.M.Eminescu, 2

Număr de telefon/fax 0235/22058,22650

E-mail 0235/20662

Adresa de internet cr_orhei@yahoo.com

Persoana de contact www.or.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

Chicuș Alesea, 0235/20389; achizitiicro@gmail.com

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □        

Lucrări v
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a acoperişului la garajul Consi-

liul raional Orhei
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1653555272299

Data publicării: 30.05.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21057165/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut v
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: achizitii.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 07 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire DITUGAM GRUP SRL

IDNO 1012606004240

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Digori Ion, 079676727, ditugamgrup@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da v       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da□       Nu v       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu v      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație în scuarul Con-
siliului raional Orhei 45200000-9 1 nr.59 din 

27.06.2022 186 251,59

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din 27.06.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Orhei

Localitate mun.Orhei

IDNO 1007601005523

Adresa bd.M.Eminescu, 2

Număr de telefon/fax 0235/22058,22650

E-mail 0235/20662

Adresa de internet cr_orhei@yahoo.com

Persoana de contact www.or.md

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Chicuș Alesea, 0235/20389; achizitiicro@gmail.com

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □        

Lucrări v
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație în scuarul Consiliului raional Orhei

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653555562876

Data publicării: 30.05.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21057169/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut v
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: achizitii.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 06 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire DITUGAM GRUP SRL

IDNO 1012606004240

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Digori Ion, 079676727, ditugamgrup@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da v       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □      Nu  v

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu v      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație în scuarul Con-
siliului raional Orhei 45200000-9 1 nr.60 din 

27.06.2022 105 638,24

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din 23.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

https://mtender.gov.md
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601003762
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105
Număr de telefon/fax 0 (22) 820 – 201, 820-205, 820-196; 820-221
E-mail info@parlament.md
Pagina web oficială www.parlament.md
Persoana de contact Valentin BEGLIȚĂ, tel. 0 (22) 820-201
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Autoritate publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

---

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri  V

Servicii□ 
Obiectul de achiziție Licențe IT
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652786839491

Data publicării: 17 mai 2022
Link: Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652786839491?tab=contract-notice

https://achizitii.md/ro/public/tender/21056619/
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 3 (trei)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2 (două)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3

 
 
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1652786839491 din 13 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „BTS Pro” SRL
IDNO 1008600061565
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V, telefon:0 (22) 870 140;

e-mail: office@bts.md; bg@bts.md; alina.dimitriu@bts.md;

https://bts.md/ro
Întreprindere mică sau mijlocie Da V        Nu □ 
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/servici-
ilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1
Microsoft 
Office

Microsoft 365 Apps for 
Enterprise

48300000-1 350

Nr. 120

23 iunie 2022

1 566 873,00Microsoft CoreCal ALNG 
LicSAPk MVL UsrCAL 350

2

Adobe

Adobe Photoshop 48300000-1 1

65 954,70

Adobe Lightroom 2

Adobe Illustrator 1

Adobe InDesign 1

Adobe Premiere Pro 2

Denumire ÎM „Orange Moldova” SA
IDNO 1003600106115
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75; telefon: +373 22 977 777; e-mail: vic-
tor.rusu@orange.md; corporate@orange.md

https://www.orange.md
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □      Nu V 
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu V

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/servici-
ilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Zoom Businesses 48300000-1 10 Nr. 121

23 iunie 2022

46 800,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale 
UE

Nu V        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu V        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante ---

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 28 iunie 2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007609003282
Adresa str. Suceava 1
Număr de telefon/fax 023629179, 060946422
E-mail logistica.cnpf@border.gov.md
Adresa de internet border-school.md
Persoana de contact Vitalie Putină
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare
Anunțul de participare Nr.: FN

Data publicării: 02.06.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21057522/ ocds-
b3wdp1-MD-1654156897831

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 5 (cinci)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 5 (cinci)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: -

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 21 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire GEMBIRD S.R.L.
IDNO 1009600040116
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 16 A 

tel. 069108109
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1
conservă din carne de porc, 
înăbuşită, în borcane de sticlă a 
câte 500 gr

15800000-6 170 kg 21/22 din 
28.06.2022 15096,00

2
crenvurști calitate superioară, 
fiert, din carne de pui și vită, fără 
adaosuri de emulgători

15800000-6 170 kg 21/22 din 
28.06.2022 13260,00

3 fileu de pește congelat, fara 
oase 15800000-6 1300 kg 21/22 din 

28.06.2022 123240,00

4 margarină de masă cu fracţia 
masică de grăsime 40% 15800000-6 140 kg 21/22 din 

28.06.2022 8400,00

5 safalade din carne de vită şi por-
cină 15800000-6 170 kg 21/22 din 

28.06.2022 13056,00

Denumire ALIM-TOTAL S.R.L.
IDNO 1014600000912
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

r-l Ialoveni, s. Alexandrovca 

tel. 022 422111
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 biscuiți dulci 15800000-6 35 kg 22/22 din 
28.06.2022 1022,00

2 conservă de pește în ulei (sardi-
ne) 15800000-6 50,40 kg 22/22 din 

28.06.2022 4142,88

3 crupă de grîu 15800000-6 240 kg 22/22 din 
28.06.2022 2580,00

4 făină de porumb 15800000-6 275 kg 22/22 din 
28.06.2022 4259,75

5 sare iodată pentru uz alimentar 15800000-6 240 kg 22/22 din 
28.06.2022 2275,20

6 suc de fructe limpezit 15800000-6 660 litri 22/22 din 
28.06.2022 8038,80

7 roşii proaspete 15800000-6 140 kg 22/22 din 
28.06.2022 3038,00

8 castraveţi proaspeţi 15800000-6 120 kg 22/22 din 
28.06.2022 2571,60

9 mere proaspete 15800000-6 700kg 22/22 din 
28.06.2022 5439,00

Denumire DELMIX-PRIM S.R.L.
IDNO 1010600031257
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, 

str. Nicolae Titulescu, 39, ap. 4 

tel. 022- 54-33-11
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 mazăre uscată, boabe şlefuite, 
întregi 15800000-6 280 kg 23/22 din 

28.06.2022 3223,14

2 oţet de masă de 6 % 15800000-6 25 litri 23/22 din 
28.06.2022 207,59

3 verdețuri uscate (pătrungel), 
ambalat în pachete a cîte 8 gr. 15800000-6 2 kg 23/22 din 

28.06.2022 702,00

4 verdețuri uscate (marari), amba-
lat în pachete a cîte 8 gr. 15800000-6 2 kg 23/22 din 

28.06.2022 702,00

5 usturoi uscat 15800000-6 120 kg 23/22 din 
28.06.2022 7184,40

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. CEC - 8/1028 din „23” iunie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Comisia Electorală Centrală
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601004079
Adresa str. Vasile Alecsandri nr. 119
Număr de telefon/fax 022-251-451/022-234-047
E-mail info@cec.md
Adresa de internet www.cec.md
Persoana de contact Rotari Iulia
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Nu este cazul.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Valoarea de achiziție planificată

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Licență antivirus
Anunțul de participare Nr.: 21055563

Data publicării: 22 aprilie 2022
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1650618355879

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3 oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 21055563/01 din „16” mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
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Denumire „XONTECH SYSTEMS” SRL
IDNO 1018600044509
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 85

022-876-583

office@xontech.md

www.xontech.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Licența antivirus 48517000-5 Conform caie-
tului de sarcini

Nr. 29-COP/2022 
din 27.05.2022

35160,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 118/22AA din 24.06.2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021

022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante şi obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția impli-
că o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Accesorii de birou 
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1649155495350

Data publicării: 05.04.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649155495350?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 4 (patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4 (patru)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4 (patru)

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 252/22 din 31.05.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 



118

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

Denumire „Crafti Business” SRL
IDNO 1004600069507
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2001, str. București, nr. 1, mun. Chișinău, tel. 
022636300; e-mail: didenrus@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Denumire „Standelev” SRL
IDNO 100360001195
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2028, șos. Hîncești, nr. 60/1, of. 67, mun. 
Chișinău, tel. 0228016627; e-mail: achiziţii@pro-
stand.net 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Denumire „Pro-Mapix” SRL
IDNO 1005600002635
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2071, str. Alba Iulia, nr. 188, ap. 86, mun. Chi-
șinău, tel. 079469750; e-mail: probirotica@gmail.
com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Denumire „Radop-Opt” SRL
IDNO 1003600050218
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2015, str. Sarmizegetusa, nr. 15, mun. Chiși-
nău, tel. 022782101; e-mail: radop2008@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     
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Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunu-
rilor/

serviciilor

Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Cod 
CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. şi data 
contractu

lui

Suma,
inclusiv TVA, lei

Accesorii de birou 
1 Lotul nr. 1 

Pix cu suport
„Crafti Business” 

SRL
12 952 

buc.
Nr. 786 din 
21.06.2022

306 962,40

2 Lotul nr. 2 
Hârtie pentru notițe

(1 000 foi/set)

„Radop-Opt” SRL 15 752 
set

Nr. 782 din 
20.06.2022

313 307,28

3 Lotul nr. 3
Folii A4

„Standelev” SRL 10 000 
amb.

Nr. 804 din 
24.06.2022

350 040,00

4 Lotul nr. 4
Agendă

„Radop-Opt” SRL 1 300 
buc.

Nr. 782 din 
20.06.2022

86 892,00

5 Lotul nr. 5 
Calendar de perete

„Radop-Opt” SRL 1 500 
buc.

Nr. 782 din 
20.06.2022

57 420,00

6 Lotul nr. 7
Inele pentru îndosa-

riere 
6 mm

(1 – 25 file)

„Standelev” SRL 40 buc. Nr. 804 din 
24.06.2022

35,04

7 Lotul nr. 11
Inele pentru îndosa-

riere 
14 mm

(90 – 110 file)

„Standelev” SRL 20 buc. Nr. 804 din 
24.06.2022

35,28

8 Lotul nr. 12
Inele pentru îndosa-

riere 
16 mm

(110 – 130 file)

„Standelev” SRL 20 buc. Nr. 804 din 
24.06.2022

42,72

9 Lotul nr. 13
Inele pentru îndosa-

riere 
19 mm

(130 – 160 file)

„Standelev” SRL 20 buc. Nr. 804 din 
24.06.2022

61,92

10 Lotul nr. 15
Index adeziv

(stiker /paper index)
(plastic/hârtie)

„Crafti Business” 
SRL

1 406 
buc.

Nr. 786 din 
21.06.2022

10 376,28

11 Lotul nr. 16
Ascuțitoare

„Radop-Opt” SRL 698 
buc.

Nr. 782 din 
20.06.2022

3 161,94
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12 Lotul nr. 17
Riglă metalică

(lungime 15 cm)

„Standelev” SRL 5 buc. Nr. 804 din 
24.06.2022

55,02

13 Lotul nr. 19
Decapsator

„Standelev” SRL 440 
buc.

Nr. 804 din 
24.06.2022

2 999,04

14 Lotul nr. 23
Separator plastic (al-

fabet) 

„Radop-Opt” SRL 50 set. Nr. 782 din 
20.06.2022

1 221,00

15 Lotul nr. 27 
Bandă adezivă

(18 mm x 20 m)

„Standelev” SRL 80 rulou Nr. 804 din 
24.06.2022

214,08

16 Lotul nr. 37
Hârtie pentru     noti-

țe cu lipici

„Crafti Business” 
SRL

3 029 
buc.

Nr. 786 din 
21.06.2022

19 991,40

17 Lotul nr. 38
Ac de cusut dosare

„Pro-Mapix” SRL 100 
buc.

Nr. 783 din 
20.06.2022

1 020,00

18 Lotul nr. 40
Capse nr. 23/13

„Radop-Opt” SRL 4 buc. Nr. 782 din 
20.06.2022

57,12

19 Lotul nr. 42
Suport pentru docu-

mente orizontal

„Radop-Opt” SRL 166 
buc.

Nr. 782 din 
20.06.2022

23 704,80

20 Lotul nr. 45
Ribbon ordinar

„Pro-Mapix” SRL 100 ru-
lou

Nr. 783 din 
20.06.2022

9 480,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect şi/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652177175383 din 27.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Cristina Cevdar
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, 
întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale ampla-
sate în raioanele Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652177175383
Data publicării: 10.05.2022
h t t p s : / / m t e n d e r . g o v . m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1652177175383?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr: ocds-b3wdp1-MD-1652177175383 din 14.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA ”Drumuri Briceni”

IDNO 1003604005869

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

or. Briceni, str. Frunze 18, MD 4701

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □ 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de întreținere periodică a dru-
murilor publice naționale amplasate 
în raioanele Briceni, Dondușeni, Edi-
neț, Ocnița

45200000-
9

1      06-15/191

din

24.06.2022

7 458 706,53

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale 
UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) 
la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 05 din     06.06.2022                

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Localitate Mun. Chișinău 

IDNO 1007600002710
Adresa str. Mirceşti, 44 
Număr de telefon/fax Tel:  022 432 340

022 312 276
E-mail info@uasm.md   

Adresa de internet www.uasm.md
Persoana de contact Sergiu Mîrza

s.mirza@uasm.md

022 432 340
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

Autoritate Publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Conform Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție  Furaje
Anunțul de participare Nr.: 4 din 19.05.2022

Data publicării: 19.05.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652948988210?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utiliza-
te

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică:  1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 5/2022 din 31.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire S.C. „Companado” SRL
IDNO 1002601000590
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

078055888 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA, lei MD

1 Lot 1 –Porumb boabe

15700000-5

30,0 tone

Nr.5 din 
06.06.2022

153000,00
2 Lot 2 – Orz boabe 18,0 tone 95400,00

3 Lot 3 – Turte/şrot floarea soa-
relui 6,5 tone 62400,00

4 Lot 4 – Tărîțe de grîu 6,5 tone 34320,00

5 Lot 5 – Masă verde de porumb 
pentru siloz 400,0 tone 518400,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

      

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1006601000196

Adresa Str. Petricani, 19

Număr de telefon/fax 022-25-96-10

E-mail cristian.hariton@border.gov.md

Adresa de internet www.border.gov.md

Persoana de contact Hariton Cristian

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 
formă de achiziție comună)

-

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Hîrtie A4
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651649066845

Data publicării: 04.05.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1651649066845

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 26 din 30.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire OZER Group SRL
IDNO 1002600001121
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Tighina 65

079035877

Curteva.aliona@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unita-

te de măsură Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Hîrtie A4 42500000-1 3535 buc 103 din 07.06.2022 293 040,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu X       

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. _49_din _27.06.2022_    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1013601000082
Adresa MD-2009, mun.Chișinău, str.Kogălniceanu, 63
Număr de telefon/fax 022-26-46-48
E-mail info@ansa.gov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact Cristina Burlac

tel: 022-26-46-48

e-mail: cristina.burlac@ansa.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achizi-
ție comună)

Autoritate publică în domeniul: garantarea siguranței alimentelor și a 
calității produselor alimentare, inclusiv a alcoolului etilic, a producției 
alcoolice, produselor vitivinicole și a berii, întreținerea unui sistem de 
măsuri publice menite să asigure sănătatea animală și protecția plan-
telor, inofensivitatea produselor alimentare și a materiei prime, sigu-
ranța ocupațională, precum și protecția consumatorilor în domeniul 
alimentar.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Pachete autosigilante din plastic 30x40cm
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1647329036224

Data publicării: 15.03.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647329036224?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
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Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: -
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 11 din 01.04.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ”Bio Analitica” SRL
IDNO 1015600017171
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Adresa: MD-2023, mun. Chișinău, str. Podul Înalt, 20/2, 
ap.(of.) 10

Telefon: 068612754

e-mail: bioanalitica.moldova@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 1

1 Pachete autosigilante din plastic 
30x40cm, cu abrevierea ANSA 33100000-1 80 000 buc 93COP

11.04.2022 188 760,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se re-
feră la un proiect și/sau un program finanțat din 
fonduri ale UE

Nu □       

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □      
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
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Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din  24.06.2022              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600152606

Adresa str.Toma Ciorbă, 1

Număr de telefon/fax (022) 250-809

E-mail achizitii@urgenta.md 

Adresa de internet www.urgenta.md 

Persoana de contact Serviciul achiziții publice

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună)

Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională 
responsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate •	 □ Cererea ofertelor de prețuri     Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Dezinfectanți p-u 2022 

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654763818949/21058024

Data publicării: 09.06.2022

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654763818949?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 13 (treisprezece)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 22 
iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Dezmed-CV

IDNO 1008600056835

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2001 mun.Chișinău, str-la nr.1 Caucaz nr.8,Telefon/fax: 069519995, E – 
mail:   dez_2004@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1. Dezinfecția suprafețelor non-critice (pode-
le, unități sanitare) 
Pasdez 1

33631600-8 420 000/ Litri 
soluție de lucru

444/24.06.2022 63  504,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

 
 
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr._ ocds-b3wdp1-MD-1651750565673_din 23 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria com.Pîrlița
Localitate s.Pîrlița r.Ungheni
IDNO 1007601003172
Adresa s.Pîrlița, r.Ungheni
Număr de telefon/fax 0236 64 236;
E-mail conscompirlita@mail.ru
Adresa de internet www.pirlita.comuna.md
Persoana de contact Vetrici Olga, 069569479, olga.vetrici@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

--

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

--

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a unei străzi în s.Pîrlița, com.Pîrlița, r.Ungheni (varianta 
albă)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651750565673

Data publicării: 05.05.2022

Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1651750565673?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-- 

Nr. oferte primite Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6

De la operatori economici dintr-un alt stat: --

Pe cale electronică: 6
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1651750565673 din 14.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Balt-Cons”SRL
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IDNO 1010609002461
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

079805010

Întreprindere mică sau mijlocie Da
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație a unei străzi 
în s.Pîrlița, com.Pîrlița, r.Ungheni 
(varianta albă)

45233142-6 1 proiect Nr. ocds-b3wdp1-
MD-1651750565673 

din
06.06.2022

1 088 745,52

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu   
--

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Contract cu valabilitatea până la 31.12.2022

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 07.06.2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcţia generală transport public si căi de comunicaţie  

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1007601009657

Adresa str. S. Lazo, 18

Număr de telefon/fax 022 20-46-78

E-mail dirtrans@pmc.md

Adresa de internet https://dgtpcc.md

Persoana de contact Inga Aftenii

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, mun. 

Chișinău

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-Md-1644616176810
https://achizitii.md/ro/public/tender/21051673

Data publicării: 11.02.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preț
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

 

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 1
Pe cale electronică: 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru  din  07 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
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Denumire ”Granbudservice SRL Ucraina 

sucursala Vulcănești”

IDNO 1019600042502

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-5301, or. Vulcănești, str. Lenin 127 , tel: 078489650, 
078222813, e-mail: gbs.ua.md@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Sucursală  
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți SRL ”Genesis Internațional”, SRL ”Compania Electrică”    

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1
n Denumire lot nr. n

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653646852155 din __.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribui-
re (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri V □               Servicii □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Piese de schimb pentru dispozitive medicale
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653646852155

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057263/
Data publicării/transmiterii: 27.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1653646852155 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

Denumire Medexcom-Teh SRL
IDNO 1019600008809
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun. Chișinău, str. Cuza-Vodă, 44, of.111, tel. 0-797-
811-69, 0-600-33-609

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV UM Cant Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

Set plăci de control a interfeței 
utilizatorului pentru Mașina de 
spălare și dezinfectare a instru-
mentelor medicale de model 
Plusher WDS-12, producător 
TBT, Turcia. 

42000000-6 buc 1

Nr.115 din 
__.06.2022

45 600

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit 
(atribuite) se referă la un proiect și/
sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu □  V      

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anun-
țul respectiv

Nu □   V     
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653648174663 din __.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de partici-
pare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □                Servicii V □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de pază fizică; sistem de alarmă împotriva efracției; 
sistem de alarmă antiincediară

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653648174663 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21057273/
Data publicării/transmiterii: 27.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1653648174663 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

I. 

Denumire Î.S. ”Servicii Pază” a MAI
IDNO 1010600043506
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79, tel.0-22-256-
256

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       V
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Servicii de pază fizică; sistem de 

alarmă împotriva efracției; sistem de 
alarmă antiincediară

79713000-5 6 luni Nr.117 din 
__.06.2022 1 124 150,33

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit 
(atribuite) se referă la un proiect și/
sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu □  V      

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anun-
țul respectiv

Nu □   V     
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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Anexa nr. 5

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 11/22 din 28.06.226

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu di-
zabilităţi (adulte), mun. Bălţi 

Localitate mun. Bălţi
IDNO 1007601000850
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1
Număr de telefon/fax 079410239, 0231-2-72-69
E-mail cp.balti@anas.md
Pagina web oficială -
Persoana de contact Olga Nicolenco
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

Instituție ce prestează servicii socio-medicale pentru 
persoane cu dizabilităţi (adulte)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri √

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru II jumătate 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653288551231

Data publicării: 23.05.22
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056921/ 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut √
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 10
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 10
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 10
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
10/22 din 21.06.22 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “Brodețchii”
IDNO 1004606001297
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

or. Orhei, str. C. Negruzzi, 101

068412288
Întreprindere mică sau mijlocie Da √       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu √      

Denumire SRL “Delmix-Prim”
IDNO 1010600031257
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

m. Chișinău, str.N. Titulescu, 39/4

067300457
Întreprindere mică sau mijlocie Da √       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu √      

Denumire SRL “Alim Total”
IDNO 1014600000912
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chişinău, str. Voluntarilor, 15

022-422111
Întreprindere mică sau mijlocie Da √       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu √      

Denumire SRL “Nobil Prest”
IDNO 1010600021038
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chişinău, str. Prunului, 19/1

022-84-33-70
Întreprindere mică sau mijlocie Da √       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu √      

Denumire SRL “Sija-Prim”
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IDNO 1005600023438
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chişinău str. str. Malina Mica 70/2 ap.36

069027670 
Întreprindere mică sau mijlocie Da √       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu √       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu √      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea operatorului  
economic

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 SRL “Brodețchi” 15800000-6 lot Nr. 71/22
din 28.06.22 596510,00

2 SRL “Delmix-Prim” 15800000-6 lot Nr. 72/22
din 28.06.22 557223,55

3 SRL “Alim Total” 15800000-6 lot Nr. 73/22
din 28.06.22 41000,00

4 SRL “Nobil Prest” 15800000-6 lot Nr. 74/22
din 28.06.22 44100,00

5 SRL “Sija-Prim” 15800000-6 lot Nr. 75/22
din 28.06.22 274138,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu √        

Da □        
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu √        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 8 din 23.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006600064263
Adresa str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax 022 241 240

022 244 248
E-mail achizitii.publice.usm@gmail.com
Pagina web oficială www.usm.md
Persoana de contact Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare)

nu se aplică

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Echipament IT din Proiectul „Conectarea universităților și 

a industriei prin cooperarea antreprenorială inteligentă și 
inteligența competitivă a studenților din Moldova, Geor-
gia și Armenia / CONNECT”

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1650026280299
Data publicării: 15.04.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055198/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 13 din 23.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire „Fors-Computer” SRL
IDNO 1002600008315
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

MD-2012, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 18, 

telefon: (022) 234 748, e-mail: office@fors.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, fără TVA

1 Lotul nr. 2
30200000-1

buc. 6 nr. 16 din 
07.06.2022 214 381,92

To-
tal: 214 381,92

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire „BTS PRO” SRL
IDNO 1008600061565
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6/V, 

telefon 022870140/022595858, email: office@bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, fără TVA

1 Lotul nr. 5

 

30200000-1 buc. 5 nr. 17 din 
07.06.2022 238 447,50

Total: 238 447,50
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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Denumire „West Buy” SRL
IDNO 1014600003094
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, bd. Mircea Cel Bătrân 39, ap. 143,

 MD-2075, telefon: 068500748, email: icirlig@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, fără TVA

1 Lotul nr. 6 30200000-1 buc. 14 nr. 18 din 
07.06.2022 350 800,00

Total: 350 800,00

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante nu se aplică

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concuren-
tului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii 
nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

achiziționarea Lenjeriei de pat - repetat

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1653454424121 din 24.06.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție cu statut special

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate R Cererea ofertelor de prețuri  

Justificarea alegerii procedurii de atri-
buire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

s-a recurs la procedura cererea ofertelor de prețuri din consi-
derentul că valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a 
procedurii respective este mai mică de                800 000,00 de lei

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru R Bunuri   

Obiectul de achiziție Lenjerie de pat - repetat

Anunțul de participare
Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1653454424121
Data publicării: 26.05.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653454424121?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației tehnice
Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate R Licitație electronică  

Nr. oferte primite

Total: 9
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 9
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 9
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.  ocds-b3wdp1-MD-1653454424121 /001 din 15.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎI ,,Popozoglo” RA
IDNO 1004611000023 
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Comrat, str. Dubinin 16/13

0 673-29-411, stopal-1971@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA
1. Cearșaf 39512100-5 1 000 buc. 9 COP

24.06.2022

84 180,00 lei
2. Cearșaf pilotă 39512100-5 1 000 buc. 194 880,00 lei
3. Față de pernă 39516120-9 1 000 buc. 38 880,00 lei

Denumire SRL ,,Arsec” 
IDNO 1003600070221
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Ginta Latină 15/1,ap.32

022557838, 079553326, tatianabar@rambler.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 
Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Plapume 39512000-4 500 buc.
10 COP

24.06.2022
144 900,00 lei

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) 
se referă la un proiect și/sau un program fi-
nanțat din fonduri ale UE

R Nu        
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

R Nu      
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: - 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii 
de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

achiziționarea Materialelor de construcție - repetat

Nr.  ocds-b3wdp1-MD-1652182286418 din 24.06.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon/fax 022 - 409 -717 / 022 - 409 -787
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
Persoana de contact Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție cu statut special

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate R Licitație deschisă 
Justificarea alegerii procedurii de atri-
buire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru R Bunuri   

Obiectul de achiziție Materiale de construcție - repetat

Anunțul de participare

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1652182286418

Data publicării: 11.05.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652182286418?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat R Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației tehnice
Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate R Licitație electronică  

Nr. oferte primite

Total: 56
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 56
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 56

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1652182286418 /001 din 15.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru ofertantului:



151

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

Denumire SRL ,,Tincomerț-Grup”
IDNO 1006600012518
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinței 79B, 0789-99-032, 

d.schiba@megaconstruct.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       
Loturile atribuite:
.

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA
1. Ciment M-400 44111200-3 70 t. 34 LD

24.06.2022

173 998,44 lei
2. Faianța 20 x 30 cm 44912200-8 750 m² 93 357,00 lei
3. Gresie 30 x 30 cm 44912200-8 765 m² 95 995,26 lei

Denumire SRL ,,Beax Com”
IDNO 1011600018158
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Schinoasa 27, 0792-91-994, 

beaxcom@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       

Loturile atribuite:
.

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data con-

tractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Adeziv p/t teracotă 24910000-5 8 t.
35 LD

24.06.2022
21 030,40 lei

Denumire SRL „Vega Total”
IDNO 1018600014632
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str-la. Studenților 2/4, of.114,

0788-28-908, vegatotal@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □       

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       

Loturile atribuite:



152

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data 

contractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Țiglă profilată 03419000-0 660 m²
36 LD

24.06.2022
130 664,16 lei

Denumire ÎI ,,Caliga Valeriu”
IDNO 1003609006702
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Ungheni, str. Lacului 3, 0606-80-800,

carbunemd@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data 

contractului
Suma, 

inclusiv TVA
1. Mastică de bitum 44113610-4 1 000 kg 37 LD

24.06.2022

22 050,00 lei
2. Armatura d. 14 A-III 44330000-2 2 000 kg 51 600,00 lei
3. Foi de metal, gr. 3 mm 44330000-2 50 buc. 81 037,20 lei

Denumire Î.S. ,,Instituția OSC-29/6”
IDNO 1003607001460
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Soroca, str. V. Stroescu 38, 0690-40-364,

ursakio@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data 

contractului
Suma, 

inclusiv TVA
1. Egaza liniară 44312300-3 4 000 m.l. 38 LD

24.06.2022

70 464,00 lei

2. Egaza spiralată 44312300-3 2 000 m.l. 400 320,00 lei

Denumire ICS ,,Acseal Gaz” SRL
IDNO 1006600022416

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Pădurii 13, 

022 855-856,  magazin@sudura.md    
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Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data 

contractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. Electrozi 31711140-6 800 kg
39 LD

24.06.2022
48 892,80 lei

Denumire SRL „Delta Forța Securitate”
IDNO 1004600034314
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Durlești, str. Gh. Asachi 17, 

0786-10-420, deltafortasecuritate@gmail.com   
Întreprindere mică sau mijlocie Da R     Nu □       

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R     

Subcontractanți Da □       Nu R       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 

un.m.
Nr. și data 

contractului
Suma, 

inclusiv TVA

1. 
Țevi de oțel dreptunghiulare 

40 x 20 x 3 mm
44163100-1 600 m.

40 LD

24.06.2022

44 107,20 lei

2.
Foi de metal zincat, 

gr. 0,70 mm
44330000-2 50 buc. 18 900,00 lei

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit 
(atribuite) se referă la un proiect și/
sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

R Nu        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anunțul 
respectiv

R Da      
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 
-  

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la 
finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs 
de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 2 din  24 iunie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație
Localitate or.Orhei
IDNO 1015601000293
Adresa Orhei,bd.M. Eminescu, nr.2
Număr de telefon/fax 0235/21-707/0235/22-612
E-mail dgorhei@gmail.com/galinagorgos90@gmail.com
Pagina web oficială

Persoana de contact Gorgos Galina, 079106889
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Servicii de preparare și distribuire a hranei

pentru copii din cadrul taberei de odihnă “Miorița”
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653048591207

Data publicării: 20.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653048591207?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:  1 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:

De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.  
2  din   31 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C.”Brodețchi” SRL
IDNO 1004616001297
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

or.Orhei

brodetchi.srl@gmail.com /068412288

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de preparare și 
distribuire a hranei pen-
tru copii din cadrul tabe-

rei de odihnă “Miorița”

55500000-5 1 buc 106

31.05.2022

466200,00

To-
tal

466200,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect 
și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).



156

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 23.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria or. Otaci
Localitate r-nul Ocnița, or. Otaci
IDNO 1007601008144
Adresa str. Valerii Gaiciuc,18
Număr de telefon 0271-79133
Număr de fax 0271-79253
E-mail oficial primotaci@mail.ru
Adresa de internet contabilotaci@mail.ru
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Telefus Svetlana, tel: 0271-79133

contabilotaci@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă X  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de transport
Cod CPV 60100000-9
Valoarea estimată a achiziției 320017,90 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:ocds-b3w1-MD-1641893103487
Link:21049829

Data publicării anunțului de participare 11.01.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii X      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget local X     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

24.01.2022

Denumirea operatorului economic ÎM GLC OTACI
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:15
Data:01.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:320017,90
Inclusiv TVA:384021,48

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele: Modificarea volumului şi prețurilor serviciilor prestate

Temeiul juridic art. 76(7) Legii nr. 131/2015 Privind achizițiile publice
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Majorarea valorii contractului se efectuează din  cauza scumpirii 

serviciilor acordate (creșterea prețurilor la carburanți) și necesi-
tății acordării serviciilor suplimentare

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Necesitatea acordării serviciilor suplimentare de evacuare a deșeurilor menajere și majorarea prețurilor la serviciile 
de transport din cauza scumpirii semnificative a carburanților.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Necesitatea majorării volumului serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere a apărut din cauza maririi consider-
abile a deșeurilor în partea centrală a orașului în legătură cu fluxul semnificativ al refugiaților din Ucraina în lunile 
martie-aprilie a.c. Necesitatea majorării prețurilor la serviciile de transport s-a creat din cauza creșterii considerabile 
a costului combustibilului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__4__din _20.06.2022_ 
a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului nr.1 din 23.06.2022

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎM ”GLC Otaci” 1 23.06.2022 29404,17 35285,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 18/AM/LP 22 din 27.06.22

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP  „SPITALUL  raional RÎŞCANI”.

Localitate or. Rîşcani

IDNO 1003602150754

Adresa or. Rîşcani, str. N. Testemiţeanu 6 

Număr de telefon 025622448

Număr de fax 025622448

E-mail oficial imsp_riscani@mail.ru 

Adresa de internet imsp_riscani@mail.ru 

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tozlovanu Sergiu 

069007208/s.tozlovanu@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare pentru anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 776 445,0
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21046116

Link: ocds-b3wdp1-MD-1635514923232

Data publicării anunțului de participare 01.11.2021 / 12:13

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu se apică

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □   Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □  Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □    Buget CNAM □

Buget CNAS □      Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.2D din 16.12.21

Denumirea operatorului economic Lovis Angro  SRL 
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 5/22 

Data: din 01.01.22

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 578 340,36

Inclusiv TVA: 674 352,60

Termen de valabilitate 31.12.22
Termen de execuție Nu se aplică

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului □ (se rezoluționează parțial)

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic *Solicitarea  nr.10 03/22-17 din 10 martie 2022 a operatorului 

economic LOVIS ANGRO SRL.

* Solicitarea  nr.76/22 din 14.06.22 a operatorului economic 
LOVIS ANGRO SRL.

*Scrisoarea de justificare nr.  82/22 din 16 iunie  2022, a opera-
torului economic LOVIS ANGRO SRL.

*  Scrisoarea de informare  a Ministerului Finanțelor 
nr.13-09/94 din 14.04.22 (cu referire la executarea con-
tractelor de achiziție în contextul volatilității prețurilor).

Creşterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Nu se aplică

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu se aplică

Alte informații relevante ---

I. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Licitaţia Publică.   Nr.ocds-b3wdp1-MD-1635514923232 din “01” noiembrie  2021, Diverse produse alimentare 
pentru anul 2022 în urma căreia au fost încheiate  următoarele contracte: 

LACTIS S.A 4/22 01.01.22 15800000-6 370,567.59 408,950.0 31.12.22
Acord Adițional (reziliere) Nr.1 14.05.22 15800000-6 0,0 0,0 -----

Floreni Srl 2/22 01.03.22 15800000-6 211250,0 253500,0 31.12.22
Lovis angro Srl 5/22 01.01.22 15800000-6 578 340,36□ 674 352,6□ 31.12.22
Maximos Pan Srl 7/22 01.01.22 15800000-6 192100,0 207400,0 31.12.22
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Va struc Srl 3/22 01.01.22 15800000-6 86643,0 100222,0 31.12.22

Acord Adițional (reziliere) Nr.1 06.04.22 15800000-6 0,0 0,0 -----

Villa Prodotti Srl 8/22 01.03.22 15800000-6 30 875,00 37 050,00 31.12.22
Acord Adițional (reziliere) Nr.1 13.05.22 15800000-6 0,0 0,0 -----

                                                              Achiziția  după modificare:

LACTIS S.A 4/22 01.01.22 15800000-6 370,567.59 408,950.0 31.12.22

Acord Adițional 
(reziliere)

Nr.1 14.05.22 15800000-6 0,0 0,0 -----

Floreni Srl 2/22 01.03.22 15800000-6 211250,0 253500,0 31.12.22

Lovis angro Srl 5/22 01.01.22 15800000-6 578 340,36□ 674 352,6□ 31.12.22

Acord Adițional (micșo-
rare) rezilirere parțială

Nr.1 27.06.22 15800000-6 569682,79 664160,16 -----

Maximos pan 7/22 01.01.22 15800000-6 192100,0 207400,0 31.12.22

Va struc Srl 3/22 01.01.22 15800000-6 86643,0 100222,0 31.12.22

Acord Adițional 
(reziliere)

Nr.1 06.04.22 15800000-6 0,0 0,0 -----

Villa Prodotti Srl 8/22 01.03.22 15800000-6 30 875,00 37 050,00 31.12.22

Acord Adițional 
(reziliere)

Nr.1 13.05.22 15800000-6 0,0 0,0 -----

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

     *Solicitarea  nr.10 03/22-17 din 10 martie 2022 a operatorului economic LOVIS ANGRO SRL.

     * Solicitarea  nr.76/22 din 14.06.22 ; LOVIS ANGRO SRL.

     *Scrisoarea de justificare nr.  82/22 Din 16 iunie  2022, a operatorului economic LOVIS ANGRO SRL.

         Scrisoarea de informare  a Ministerului Finanțelor nr.13-09/94 din 14.04.22 (cu referire la executarea con-
tractelor de achiziție în contextul volatilității prețurilor).

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind  rezilierea (rezoluționarea parțială) contractului nr. 5/22 din 01.01.2022   

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)  
(valoarea contractului după reziliere)

Fără TVA Inclusiv TVA
LOVIS ANGRO SRL. 569682,79 664160,16

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21049166 din 30.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Gimnaziul s.Tomai
Localitate RM UTA Gagauzia s.Tomai
IDNO 1011601000620
Adresa MD-6116 s.Tomai str.Scolinaia 103/a
Număr de telefon 029151476, 078230026
Număr de fax 029151289
E-mail oficial tomailiceuteor@mail.ru
Adresa de internet https://liceytomay.wixsite.com/liceytomay/liceytomay
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Cirma Natalia (078230026)

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 236 212, 00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049166
Link-ul:   ocds-b3wdp1-MD-1640173191828

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 22.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

04.01.2022

Denumirea operatorului economic “IUGINTERTRANS” S.A.

“MEATPROMCOM” S.R.L.

“SERVIABIL” S.R.L.

“SLAVENA LUX” S.R.L.
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:  2,3,4,5
Data:    11.01.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  

2 – Iugintertrans S.A. – 32 158, 20

3 -  Meatpromcom S.R.L. – 86 849, 38

4 - Serviabil S.R.L. –  58 319,44

5 – Slavena-Lux S.R.L. – 80 599, 77
Inclusiv TVA:

2 – Iugintertrans S.A. – 34 760, 40

3 -  Meatpromcom S.R.L. – 104 217, 50

4 - Serviabil S.R.L. –  62 985, 00

5 – Slavena-Lux S.R.L. – 95 204, 70
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic - Legea Nr. 131 din 03.07.15

- HotărîreaGuvernului nr.667 din 27.05.2016

- HotărîreaGuvernului nr.1419 din 28.12.2016
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În baza deciziei privind modificare contactului de achiziții de modificarea publice/acordului-cadru           Nr. 
21049166 din 30 iunie 2022 a fost  încheiat acordul  adiţional

Nr. 2/1 din 30 iunie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.2 din 11.01.2022 la suma de  1 204, 91  lei.  
Valoarea totală a contractului după micsorare este de 33 555, 49 lei;

Nr. 3/1 din 30 iunie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.3 din 11.01.2022 la suma de  31 732, 66 lei.  
Valoarea totală a contractului după micsorare este de 72 484, 84 lei;

Nr. 4/1 din 30 iunie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.4 din 11.01.2022 la suma de    18 334, 00 
lei.  Valoarea totală a contractului după micsorare este de 44 651, 00 lei;

Nr. 5/1 din 30 iunie 2022 privind: Micsorarea valorii contractului nr.5 din 11.01.2022 la suma de    30 405, 13 
lei.  Valoarea totală a contractului după micsorare este de 64 799, 57 lei;

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din motivul surplusului de produse, ce nu pot fi consumate pina la finele valabilitatii contractului. 
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 din  
30 iunie 2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor dupa cum urmeaza:

Denumire operator eco-
nomic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

“IUGINTERTRANS” S.A. 2/1 30.06.2022 1 004, 09 1 204, 91
“MEATPROMCOM” S.R.L. 3/1 30.06.2022 26 444, 10 31 732, 91
“SERVIABIL” S.R.L. 4/1 30.06.2022 17 161, 00 18 334, 00
“SLAVENA LUX” S.R.L. 5/1 30.06.2022 25 337, 60 30 405, 13

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



164

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887-4 din 05.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Otgon Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 
Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici - Morozeni), km 13-18

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 48 620 000,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1594722141887

h t t p s : / / m t e n d e r. g o v. m d / t e n d e r s / o c d s - b 3 w d p 1 - M D -
1594722141887?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14.07.2020

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect şi/sau program finanțat din fonduri 
ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondului 
rutier pentru drumuri publice naționale]

Data deciziei de atribuire a contractului de achi-
ziție/ acordului-cadru

07.08.2020

Denumirea operatorului economic SRL ”Genesis International”

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Nr: 06-14/347

Data:19.08.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca-
dru

Fără TVA: 46 158 060,57

Inclusiv TVA: 55 389 672,69

Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție Noiembrie 2021
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
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Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)]

Creşterea prețului în urma modificării [nu se aplică]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr. 1 din 03.06.2021 cu privire la majorarea valorii 
contractului. 

Acord additional nr. 2 din 08.10.2021 cu privire la modificarea ter-
menului de execuție a contractului.

Acord adițional nr. 3 din 16.03.2022 cu privire la majorarea valorii 
contractului.

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

        În procesul execuției lucrărilor la acest obiectiv, grupul de lucru tehnic, în componența (conform procesului-verbal 
din 10.06.2022):

Tatiana Rogovei, șef Direcția implementare proiecte a Î.S. ”ASD”;

Vitalii Mrug, director S.R.L.”Genesis International”;

Victor Calitin,  inginer-șef proiect S.R.L. ”Intexnauca”;

Nicolae Severin, responsabil tehnic al Î.S. ”ASD”,

a examinat situația la obiectul ”Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici 
- Morozeni), km 13-18” și a constatat următoarele:

         Pe sectorul debleului de la PC166+30 - PC168+40, persistă urme de eroziune a taluzului, în scopul evitării eroziunilor 
viitoare, se propune consolidarea taluzurilor debleului cu un strat vegetal însămânțat cu iarbă, pe o suprafață de 6725 m2.

În scopul evitării pătrunderii apelor pluviale în curțile gospodăriilor locuitorilor din s. Morozeni, poziționate în partea 
dreapta, în imediata apropiere a drumului supus reparației,  pe sectorul de drum PC170+70 – PC174+60 și evitarea eroziunii 
taluzului rambleului de pe acest sector, se propune următoarele:

- amenajarea unei rigole carosabile, prin montarea scufundată (elevația 5 cm) a bordurilor prefabricate de tip 100.30.18 cm, 
pe o lungime de 390 m, partea dreapta pe sectorul de drum PC 170+70 – PC 174+60;

 -amenajarea unei rigole prefabricate de tip L4-8, pe sectorul de drum PC 174+74 – PC 175+25(dreapta), cu descărcarea 
apelor în podețul accesul lateral de la  PC 175+25(dr.).

  Se propune includerea stratului de fundație din piatră spartă de calcar fr. 16-32 LA 30, h-10cm, care inițial nu a fost inclus 
în caietul de sarcini,  pentru executarea trotuarelor pe o suprafață de 1884m2;

            Se propune includerea volumelor de lucrări adăugătoare pentru amenajarea straturilor de fundație din piatra sparta 
H=12cm,  la amenajarea intrărilor în curți, în cantitate de 654,6 m2, deoarece, în caietul de sarcini au fost stipulate doar 
116,6 m2, dar în borderoul volumelor de lucrări din proiectul de execuție sunt indicate 771,2 m2. 

            În acest sens, s-au întocmit devize la volumele de lucrări care urmează a fi incluse în devizul general în prețurile ofertei 
adjudecate. Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în scopul execuției lucrărilor 
suplimentare și prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 31.08.2022, în scopul finalizării lucrărilor la 
acest obiectiv.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7(2), dar și preve-
derile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de modifica-
rea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, conform  devizului la prețurile 
ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform prevederilor contractuale. 
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III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adiţional nr. 4 
din 30.06.2022 privind prelungirea termenului de execuție și modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 06-14/347 
din 19.08.2020.

Denumirea operatorului 
economic

Modificările contractului
Termen de execu-

ție inițial
Termen de execu-

ție modificat
Lucrări modificate, lei inclusiv 

TVA
S.R.L. ”Genesis Internation-

al”
Noiembrie 2021 31.08.2022 (+) 744 968,27

______________
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1618224749034-1 din 05.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon 022 212296

Număr de fax 022 746249

E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Cristina Cevdar
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a podului pe drumul M1 frontieră cu 
România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 
108,97

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 12 667 000,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1618224749034

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1618224749034?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12.04.2021

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondu-
lui rutier pentru drumurile publice naționale]

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

12.05.2021

Denumirea operatorului economic S.A. „Drumuri Criuleni”

Numărul şi data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr.: 06-14/121

Data: 19.05.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 13 643 807,78

Inclusiv TVA: 16 372 569,33
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Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție 30 iunie 2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)]

Creşterea prețului în urma modificării [nu se aplică]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

II. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Contractul este în proces de executare.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 În baza procesului-verbal din 29.06.2022 al grupului de lucru, în componența: 

- Tatiana Rogovei, șefa Direcției implementare proiecte a Î.S. ASD; 

- Alexandru Popov, directorul S.A. „Drumuri Criuleni”; 

- Vladimir Costev, responsabil tehnic al Î.S. ASD,  

a examinat cu ieșire la fața locului, situația la obiectul ,,Lucrări de reparație a podului pe drumul M1 frontieră cu Româ-
nia-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 108,97” și a constatat următoarele:

La moment se finalizează lucrările la infrastructura podului și se fac pregătiri pentru execuția lucrărilor la suprastructura 
podului (montarea grinzilor).

Pe parcursul execuției lucrărilor Antreprenorul a întâmpinat dificultăți care au condus la tergiversarea execuției lucrărilor, 
datorate faptului declanșării unor impedimente în afara contractului, cum ar fi:

- modificările operate în legislație și trecerea la standardele EN. Elementele din beton armat prevăzute în proiectul 
de execuție, nu se mai produc de companiile locale. Antreprenorul a achiziționat grinzile pentru suprastructura podului 
din România, întâmpinând, astfel, dificultăți la aprovizionarea șantierului cu materiale;

- starea de urgență anunțată pe întreg teritoriul Republicii Moldova a afectat importurile de materiale din Federa-
ția Rusă, Ucraina și Belarus, iar prețurile la materialele pentru construcții au crescut semnificativ și deseori lipsesc în stocu-
rilor locale (la început de an în toată republica nu era de găsit armatura cu diametrul 32 A III. Cu mare efort  s-au găsit căi de a 
contracta o firmă din or. Rezina, care la rîndul său prin negocieri directe cu uzina metalurgică din or. Rîbnița, a făcut posibilă, la 
sfîrșitul lunii martie a anului curent, livrarea a cca 10t de armatură pentru a fabrica carcasele riglelor din beton armat monolit);

- în proiectul de execuție și caietul de sarcini nu a fost prevăzut faptul că la demontarea grinzilor, în conformitate 
cu normele de securitate, va fi necesară sistarea circulația rutiere sub pod și construcția unui acces suplimentar peste râul 
Ichel;

- lipsa unui mecanism de ajustare a valorii contractelor, în legătură cu creșterea semnificativă a prețurilor la mate-
riale pentru construcții și carburanți.

Ca urmare a motivelor sus menționate, care au condus la tergiversarea executării lucrărilor și nerespectarea graficului de 
execuție a lucrarilor, se propune prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la 30 decembrie 2022, termen care a 
fost inițial solicitat în Anunțul de participare la inițierea licitației, în scopul finalizării lucrărilor la acest obiect.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, al.7(2), dar și 
prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză în vederea 
modificării termenului, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea termenului de execuție a lucrărilor până la 
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data 30 decembrie 2022. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform prevederilor 
contractuale.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adiţional nr. 1 
din 30.06.2022 privind prelungirea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 06-14/121 din 19.05.2021.

Denumire operator economic Termen de execuție inițial Termen de execuție modificat

S.A. „Drumuri Criuleni” 30 iunie 2022 30 decembrie 2022
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1623648835641-2 din 30.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon 022 212296

Număr de fax 022 746249

E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Cristina Cevdar
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G100 
R33 – Sofia -Cărpineni – Mingir - R34, km 0-3

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 31 030 000,00

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1623648835641
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1623648835641?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14.06.2021

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondu-
lui rutier pentru drumurile publice naționale]

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

21.07.2021

Denumirea operatorului economic SA ”Lusmecon”

Numărul şi data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 06-14/192

Data: 29.07.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 29 806 605,90

Inclusiv TVA: 35 767 927,07

Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție 30 decembrie 2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
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Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)]

Creşterea prețului în urma modificării [nu se aplică]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr. 1 din 18.03.2022 cu privier la majorarea valo-
rii contractului. 

Alte informații relevante -

II. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Contractul este în proces de executare.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului-verbal din 16.04.2022,  grupul de lucru, în componența: 

- Tatiana Rogovei, șef Direcția implementare proiecte a  ÎS ”ASD”;

- Constantin Roșca, director, SRL ”Constant-Proiect”;

- Alexandru Ghilaș, director SA ”Lusmecon”;

- Andrei Chiriac, responsabil tehnic al ÎS ”ASD”,

a examinat, situația la obiectul ”Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G100 R33 – Sofia – Cărpineni – Min-
gir – R34, km 0-3”, și a constatat următoarele.

Pe parcursul executării lucrărilor pregătitoare pentru amenajarea podețului tubular de la PC 7+00 și a podețului tubular de 
la PC 25+98 (acces în curte), s-a dovedit că elementele din beton armat de tip TS 100.20.3 și TS 80.20.3 prevăzute în proiect-
ul de execuție, nu se mai produc de companiile locale, astfel, se propune înlocuirea lor cu elemente din beton armat de tip 
TS 100.25.3 și respectiv TS 80.25.3.

Înlocuirea claselor de beton de tip  C20/25 (C25/30) XF4 XC4 XD3 pentru lucrări de consolidare a albiei la intrare și ieșire a 
podețului de tip cadru 3,5 x 1,2 de la PC 22+92 cu beton clasa C30/37 XF4 XC4 în scopul organizării efective a procesului 
tehnologic de transport a unui singur tip de beton. 

În scopul execuției mai rapide a lucrărilor pentru construcția podețului de tip cadru 3,5x1,2 m de la PC 29+36 (s. Sofia), se 
propune  de a fi executat din elemente prefabricate din beton armat 2x(1,0x1,0) m și plăci de acoperire de tip DI -470, se 
vor executa monolite. 

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, al.7(2), dar și 
prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține 
de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, conform  de-
vizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform 
prevederilor contractuale.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis, încheierea acordului adiţional nr. 2 
din 29.06.2022 privind modificarea valorii contractului. 

Denumire operator economic Lucrări excluse, lei inclusiv TVA

S.A. ”Lusmecon” (-) 247 739,10
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1588768193935-4 din 05.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon 022 212296

Număr de fax 022 746249

E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md

Persoana de contact Cristina Cevdar
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30 – Tudora - Palanca - 
frontieră cu Ucraina, km 0+000-11+000

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 84 347 500,00

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1588768193935

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1588768193935?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 06.05.2020

Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondu-
lui rutier pentru drumurile publice naționale]

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

04.06.2020

Denumirea operatorului economic S.A. ”Lusmecon”

Numărul şi data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr.: 06-14/210

Data: 10.06.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 94 274 834,31

Inclusiv TVA: 113 129 801,17
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Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție Decembrie 2021
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)]

Creşterea prețului în urma modificării [nu se aplică]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

AA1 din 31.03.2021:

- valoarea lucrărilor incluse suplimentar 1 273 272,06 lei inclusiv 
TVA;

- valoarea lucrărilor excluse suplimentar 1 273 272,06 lei inclusiv 
TVA.

AA2 din 24.12.2021:

- privind modificarea termenului de execuție a lucrărilor- Iunie 
2022.

AA3 din 01.03.2022:

- valoarea lucrărilor incluse suplimentar 1 007 904,37 lei inclusiv 
TVA.

Alte informații relevante -

II. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Contractul este în proces de executare.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 În baza procesului-verbal din 29.06.2022 al grupului de lucru, în componența: 

- Tatiana Rogovei, șefa Direcției implementare proiecte a Î.S. ASD; 

- Alexandru Ghilaș, director S.A. „Lusmecon”; 

- Nicolae Tcaci, inginer-șef proiect S.R.L. „Universcons”, 

- Valentin Brinișter, responsabil tehnic al Î.S. ASD,  

a examinat cu ieșire la fața locului, situația la obiectul „Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30 – Tudora - 
Palanca - frontieră cu Ucraina, km 0+000 – 11+000” și a constatat următoarele:

1. Antreprenorul a achiziționat utilaje de ultimă generație, care la așternerea stratului de beton permite 
întărirea taluzului fără a fi necesară amenajarea stratului de piatră spartă h=10 cm, astfel îmbunătățind 
considerabil parametrii tehnici ai betonului așternut. Reieșind din cele expuse, se propune modificarea 
constructivului rigolelor trapezoidale din beton monolit (1:1,5; b=0,4 m; h=0,6 m) pe sectoarele de drum PC 
60+00 – PC 60+29 (dr.) și PC 89+31 – PC 94+00 (dr.), cu excluderea amenajării pe taluzul rigolei a stratului 
din piatră spartă h=10 cm și includerea stratului de beton pe taluz de 12 cm. Modificarea respectivă nu va 
duce la majorarea costului ofertei adjudecate.

2. Se propune executarea șanțului trapezoidal de la PC 79+63 cu declivitatea taluzului de 1:1.5 în loc de 1:1, 
conform prevederilor proiectului de execuție, iar construcția șanțului va fi identică cu cea indicată în pct. 1.
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3. Se propune amenajarea intrărilor în curți, cu executarea integrală prin asfaltare (lățimea de 4,0 m), cu 
excluderea bordurii mici și a trotuarului pavat, cu lățimea de 1,0 m.

4. Se propune înlocuirea portalelor de tip ST13 din b/a prefabricat, prevăzute în proiectul de execuție pen-
tru amenajarea podețului tubular de la PC87+37 cu portal executat din beton armat monolit, întrucât albia 
existentă, consolidată cu beton din amontele podețului nu se va demola deoarece este într-o stare bună.

5. Se propune excluderea amenajării intrării în curte la PC 107+40.

6. Se propune includerea amenajării intrării în curte la PC 75+40.

7. La etapa de elaborare a proiectului de execuție, compartimentul  „Marcaj rutier” s-a elaborat în conformi-
tate cu cerințele SM RM 1848-7:2013 (care în prezent este în vigoare). Însă, Î.S. „Administrația de Stat a Dru-
murilor” a solicitat de la autorul proiectului S.R.L. „Universcons” revizuirea compartimentului „Marcaj rutier”, 
conform Regulamentului Circulației Rutiere cu modificările aprobate în 26 mai 2017. În acest context, se 
propune includerea suplimentară a 1908 m2  de marcaj rutier.

În perioada execuției lucrărilor Antreprenorul s-a confruntat cu un șir de factori care au condus la tergiver-
sarea execuției lucrărilor, și anume:

- lipsa materialelor pentru construcții (indicate în proiectul de execuție) cauzată de criza materialelor pen-
tru construcții importate din Ucraina;

- creșterea bruscă a prețurilor la materialele pentru construcții;

- lipsa unui mecanism de ajustare a valorii contractelor, în legătură cu creșterea semnificativă a prețurilor la 
materiale pentru construcții și carburanți.

În acest sens, s-au întocmit devize la volumele de lucrări care urmează a fi incluse în devizul general în 
prețurile ofertei adjudecate. Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în 
scopul execuției lucrărilor suplimentare și prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 
31.08.2022, în scopul finalizării lucrărilor la acest obiectiv.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 
76, al. 7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în 
contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind 
modificarea valorii contractuale, conform  devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate 
cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform prevederilor contractuale.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului 
adiţional nr. 4 din 30.06.2022 privind prelungirea termenului de execuție și modificarea valorii contractului 
de antrepriză nr. 06-14/210 din 10.06.2020.

Denumirea opera-
torului economic

Modificările contractului
Termen de execuție 

inițial
Termen de execuție 

modificat
Lucrări modificate, lei inclusiv 

TVA
S.R.L. „Lusmecon” Decembrie 2021 31.08.2022 (+) 191 412,51

______________
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1/22  din 29.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Basarabeasca
Localitate Or. Basarabeasca
IDNO 1007601005626
Adresa Str. Karl Marx 55.
Număr de telefon 029722241
Număr de fax 029722241
E-mail oficial baseconom@mail.ru
Adresa de internet www.basarabeasca.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Nichita Egor

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Intreținerea şi reparația drumurilor publice locale din 

r-l Basarabeasca pentru anul 2022
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 541 666,66 MDL fara TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului gu-
vernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650520464737
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 21.04.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor anteri-
oare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind pro-
iectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □       Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat R     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Nr. 2/22   

Din   20.05.2022
Denumirea operatorului economic SRL SUD-TERRA
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2022-0000000352

Data: 27.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1470141,24 MDL

Inclusiv TVA: 1764169,49 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 60 de zile
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea devizului oferta

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.06.2015, art. 76 alin (7) pct. 4

Creşterea prețului în urma modificării Nu a avut loc

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Nu a avut loc

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contract de antrepriză pentru Intreținerea și reparația drumurilor publice locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2022, valoa-
rea contractului:

- Până la modificări:  1764169,49 MDL lei inclusiv TVA;

- După modificări: 1764169,49 MDL inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 În procesul de executare a lucrărilor de Intreținerea și reparația drumurilor publice locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2022, 
comisia de lucru în componența responsabilului tehnic, antreprenorului și specialistului în construcții a Consiliului Raional 
Basarabeasca, au constatat necesitatea de a transfera volumele de lucrări de la Drum de acces spre s. Sadaclia km 
0,001,30 inclusiv salariu, Drum de acces spre s. Bașcalia, km 0,007,57, Drumul de acces spre s. Carabiber km 0,004,50 și 
Semne rutiere la L598 R3-drum de acces spre s. Bașcalia, km 0,007,57 și valoare . Aceste volume au apărut în procesul 
executării lucrărilor. SA Grupul de lucru a examinat și a constatat împreună cu responsabilul tehnic că aceste lucrări 
sunt necesare. Lucrările date pot fi executate de același antreprenor având specialiști calificați, tehnică necesară, iar 
având în vedere că totul necesar este pe șantierul de lucrări, lucrările vor fi executate rapid. Contractul nu se modifică 
substanțial.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4/22 din 29.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind modificarea devizului.

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL SUD-TERRA 01/22 29.06.2022
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 53/22 din 30.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministe-
rul Apărării

Localitate Republica Moldova
IDNO 1006601001229
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84 
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
Număr de fax 022 25 20 49 
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md 
Adresa de internet https://army.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md  

TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md.
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Echipament militar – țesături pentru uniforma de instrucție, con-

form necesităților Armatei Naționale în anul 2022
Cod CPV 19260000-6
Valoarea estimată a achiziției 3732000,00 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din ca-
drul portalului guvernamental www.mten-
der.gov.md)  

 

LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1642167704581
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1642167704581?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 14.01.2022
Data (datele) şi referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Ofici-
al al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul re-
spectiv (după caz)

Anunț de intenție nr. 2022-006117

Anunț de participare nr. 2022-006963

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 18.02.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”Zilant”

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 14/177
Data: 21.02.2022
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 3627600,00 lei
Inclusiv TVA: 4353120,00 lei

Termen de valabilitate 23.12.2022

Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz) Nu

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1642167704581 din 14.01.2022, privind 
achiziţionarea „Echipament militar – țesături pentru uniforma de instrucție, conform necesită-
ților Armatei Naționale în anul 2022”, la loturile „Țesătură combinată cu desen camuflat woo-
dland, de tip Rip-Stop” și „Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de tip SATIN”. 
Conform pct. 2.1, anexelor nr. 1 și 3 a contractului nr. 14/177 din 21.02.2022, operatorul eco-
nomic SRL „ZILANT” urma să livreze „Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de 
tip Rip-Stop”, în cantitate de 24000 m/l și „Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, 
de tip SATIN”, în cantitate de 12000 m/l, până la data de 30.06.2022. Țara de origine – 
China.

La data de 14.03.2022, conform facturii fiscale EAA009201863, operatorul economic SRL „ZI-
LANT” a livrat „Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de tip Rip-Stop” – 7067 
m/l.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 27.06.2022 în adresa autorității contractante a parvenit o scrisoare de la operatorul 
economic SRL „ZILANT”, cu anexarea materialelor justificative, prin care acesta solicită modi-
ficarea termenului de livrare a loturilor „Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de 
tip Rip-Stop” și „Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de tip SATIN”, în legătură 
cu situația creată pe teritoriul Ucrainei, accesul în portul Odessa a fost închis, iar toate 
navele maritime sunt nevoite să se deplaseze în portul Constanța, România, care la 
momentul actual este supraîncărcat, ceia ce provoacă o întârziere de livrare. Din cauza 
congestiei din portul Constanța, nava maritimă cu încărcătura MRSU6467489 (în care 
se află bunurile contractate), staționează în portul tranzit până la confirmarea de a continua 
traseul spre portul final Constanța. Data estimativă a sosirii în port este 02.07.2022. Totoda-
tă, procedurile de descărcare și livrare a containerului în Moldova necesită timp suplimentar.

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „ZILANT” solicită prelungirea termenului 
de livrare până la 31.07.2022 a „Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de tip Rip-
Stop” în cantitate de 16933 m/l, și „Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de tip 
SATIN”, în cantitate de 12000 m/l. 
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Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră solicitarea întemeia-
tă, de asemenea reieșind din faptul că, prelungirea termenului de livrare nu afectează activi-
tatea autorității contractante, se propune prelungirea termenului de livrare a „Țesătură com-
binată cu desen camuflat woodland, de tip Rip-Stop” în cantitate de 16933 m/l, și „Țesătură 
combinată cu desen camuflat woodland, de tip SATIN”, în cantitate de 12000 m/l., până la 
data de 31.07.2022.

III. Rezultatele examinării:

 În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/ acordului-cadru 
nr. 95/22 din 30.06.2022 la contractul nr.14/177 din 21.02.2022 a fost încheiat acordul adiţi-
onal privind prelungirea termenului de livrare.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „ZILANT” 14/480 30.06.2022 - -
 

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 30.06.2022 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria s. Cazaclia
Localitate s. Cazaclia
IDNO 1007601004445
Adresa UTA Găgăuzia, s. Cazaclia, str. Lenin, 99
Număr de telefon 0-291-67-2-36, 0-291-67-7-28
Număr de fax 0-291-67-2-36
E-mail oficial
Adresa de internet сazaclia.primaria@mail.ru
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Biicli Tatiana, 0(291) 67-0-99, cazaclia.primaria@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: []
Obiectul achiziției Продукты питания для подведомственных 

учреждений примэрии села Казаклия на 1 
полугодие 2022 года.

Cod CPV 1580000-6
Valoarea estimată a achiziției 501 112,00 лей
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21048792
Link: ocds-b3wdp1-MD-1639654362654

Data publicării anunțului de participare 16.12.2021 г.
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.12.2021 г.

Denumirea operatorului economic SRL «Lapmol»                                                          
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 3

Data: 04.01.2022 г.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 188 284,17 лей

Inclusiv TVA: 203 346,90 лей
Termen de valabilitate 15.07.2022 г.
Termen de execuție 15.07.2022 г.

Denumirea operatorului economic SRL «Slavena-Lux»                                                                                                                    
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 4

Data: 04.01.2022 г.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 353 289,92 лей

Inclusiv TVA: 421 173,10 лей
Termen de valabilitate 15.07.2022 г.
Termen de execuție 15.07.2022 г.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic ч. (7) ст.76 Закона РМ «О государственных закупках» № 131 

от 03 июля 2015 г.
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]

-SRL «Lapmol» уменьшение суммы контракта на 50 977,77 
леев                                                                                                                                                      

-SRL «Slavena-Lux» уменьшение суммы контракта на 
214 880,04 леев

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor)

1. По договору № 3 от 04 января 2022 г. с  SRL «Lapmol» первоначально был заключен договор на 
сумму 203 346 (двести три тысячи триста сорок шесть) леев 90 бань и конечная сумма по договору 
152 369 (сто пятьдесят две тысячи триста шестьдесят девять) леев 13 бань.
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2. По договору № 4 от 04 января 2022 г. с SRL «Slavena-Lux» первоначально был заключен договор 
на сумму 421 173 (четыреста двадцать одна тысяча сто семьдесят три) леев 10 бань и бань и 
конечная сумма по договору 206 293 (двести шесть тысяч двести девяноста три) леев 06 бань
.                                                                                                                                                                                     

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Предложение   бухгалтера примэрии с. Казаклия  Гайдаржи С.А. по уменьшению объемов поставки  
продуктов питания и сумм по договорам в связи с отсутствием необходимости в поставке продуктов 
питания в  полном запланированном объеме из-за малой посещаемости детей.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 
30.06.2022 г. a fost încheiat acordul adiţional privind уменьшение стоимости контракта

Denumire opera-
tor economic

Nr. şi data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL «Lapmol»                                                          3 04.01.2022 188 284,17 203 346,90
SRL «Slavena-Lux»                                                      4 04.01.2022 353 289,92 421 173,10

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNŢ DE MODIFICARE
a contractului de achiziții publice 

Nr. 124/22AM din 07.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP)

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Număr de telefon 022 504021

Număr de fax 022 222159

E-mail oficial asp@asp.gov.md 

Adresa de internet www.asp.gov.md 

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

ala.musteata@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Obiectul achiziției Servicii de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenţiei Ser-

vicii Publice, inclusiv și servicii de deservire și mentenanţă 
a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor 
pentru anul 2022.

Cod CPV 79713000-5
Valoarea estimată a achiziției 3 031 000,00 lei fără TVA
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635237680199
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635237680199?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 26.10.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

 Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Nr. 25/22 din 14.01.2022

Denumirea operatorului economic ÎS „Servicii Pază a MAI”

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 104

Data: 28.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 356 750,00

Inclusiv TVA: 2 828 100,00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 01.02.2022 – 31.12.2022
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 1. Majorarea valorii contractului

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind achizi-
țiile publice;
Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activita-
tea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice, apro-
bat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) Da, 
Majorarea preţului unitar lunar cu 95,00 lei fără TVA și 114 
lei, inclusiv TVA

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

Da

Alte informații relevante -

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

      La data de 28.01.2022 a fost încheiat contractul nr. 104 cu operatorul ÎS „Servicii Pază a MAI”  privind achiziționarea 
serviciilor de pază tehnică  a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incendiilor. Însă, în legătură cu apariţia necesităţii de extindere a sistemului existent de semna-
lizare detectare-alarmare a incendiilor, instalat în oficiul SCT Ștefan Vodă, str. 31 August 1989, nr. 15/33, a căror lucrări 
au fost finalizate, a apărut și necesitatea majorării valorii contractului, deoarece ulterior, întreg sistemul  de semnaliza-
re detectare-alarmare a incendiilor a fost conectat la Dispeceratul pază centralizat teritorial  al ÎS „Servicii Pază a MAI”, 
serviciu prestat la adresa dată, în prezent, de către operatorul economic menţionat.

Astfel, urmează a fi majorată valoarea contractului cu 665,00 lei fără TVA și 798,00 lei inclusiv TVA.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

     Modificarea prin majorarea valorii contractului nr. 104 din 28.01.2022 este impusă de necesitatea de extindere a 
sistemului existent de semnalizare detectare-alarmare a incendiilor, instalat în oficiul SCT Ştefan Vodă, str. 31 August 
1989, nr. 15/33.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adiţional 
privind modificarea contractului nr. 104 din 28.01.2022 privind achiziţionarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și 
edificiilor Agenţiei Servicii Publice, inclusiv şi servicii de deservire şi mentenanţă a sistemelor existente de semnalizare 
pază şi a incendiilor pentru anul 2022:

Denumire operator 
economic

Nr. şi data acordului adiţional

Fără TVA, lei

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA, 
lei

ÎS „Servicii Pază a MAI” Nr. 
3/831

07.07.2022 2 338 049,00 2 805 658,80

Agenţia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53  
tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md 
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A N U N Ț
 privind modificarea contractului de achiziții publice

cu privire la achiziționarea Materialelor de construcție 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1646398991509 /002 din 05.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35
Număr de telefon 022 - 409 -717
Număr de fax 022 - 409 -787
E-mail oficial anp@anp.gov.md 
Adresa de internet http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Bradu Victoria, 022 - 409-715 

victoria.bradu@anp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție R Licitație deschisă
Obiectul achiziției Materiale de construcție
Cod CPV 44100000-1
Valoarea estimată a achiziției 2 433 340,00 lei

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guverna-
mental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646398991509
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1646398991509?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 07.03.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

https://enotices.ted.europa.eu/procedureInformati-
on?procedureId=275423  

2022/S 094-261127

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru R Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

R Nu 

Sursa de finanțare R Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

nr.  ocds-b3wdp1-MD-1646398991509 /001 din 
27.04.2022 

Denumirea operatorului economic Î.S. Instituția ,,OSC-29/6”

Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 28 LD
Data: 11.05.2022
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 896 640,00 lei
Inclusiv TVA: 1 075 968,00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Mai - Iulie 2022

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

R Micşorarea valorii contractului  

□  Majorarea valorii contractului  

□  Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

□  Modificarea termenului de valabilitate  

□  Rezilierea contractului  

□ Altele 

Temeiul juridic Art.76, alin. (7) pct.4) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice - mo-
dificările, indiferent de valoarea lor, nu sânt substanțiale.

Creşterea prețului în urma modificării 
(după caz)

-

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

5. Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Înainte de modificare:

Nr.
lot

Denumirea bunu-
rilor Cantitatea

Preţul unitar, lei Suma totală, lei
Termen de li-

vrare Fără
 TVA

Cu
 TVA

Fără 
TVA

Cu 
TVA

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Egaza VARAN 
Cod CPV: 44312300-3

3 000 m² 298,88 358,66 896 640,00 
lei 1 075 968,00 lei

Mai - Iulie 2022

Adresa:  
mun. Chișinău,

 str. Petricani 88, 
Depozit ANP

Specificaţia Tehnică: 
Egaza VARAN  (în formă plasă rabiță), inima sârmei 2,65mm (ГОСТ  9850-72), grosimea panglicii 
zincate 0,55mm (ГОСТ  14918-80) cu ochiul 120x120 mm, lățimea ruloului 3,0m.

Producătorul: ÎS „INSTITUŢIA OSC-29/6”. Ţara de origine – Republica Moldova.

TOTAL 896 640,00 
lei 1 075 968,00 lei

După modificare:

Denumirea

bunului

Conform contractului, lei Conform modificării, lei După modificare, lei

cant./

u.m

Suma

Fără TVA

Suma

Cu TVA

cant./

u.m

Suma

Fără TVA

Suma

Cu TVA

cant./

u.m

Suma

Fără TVA

Suma

Cu TVA

Egaza VA-
RAN

3 000 
m² 896 640,00 1 075 968,00 - 1000 

m² - 298 880,00 - 358 656,00 2 000 
m² 597 760,00 717 312,00

Total 896 640,00 1 075 968,00 - 298 880,00 - 358 656,00 597 760,00 717 312,00
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	Cantitatea bunului „Egaza VARAN” a constituit 3 000 m²;

	Valoarea contractului a constituit 1 075 968,00 lei, inclusiv TVA;

	Se micşorează cantitatea bunului „Egaza VARAN” cu 1 000 m²;

	Se micşorează valoarea contractului cu 358 656,00 lei, inclusiv TVA;

	Cantitatea finală a bunului „Egaza VARAN” va constitui 2000 m²;

	Valoarea finală a contractului va constitui 717 312,00 lei, inclusiv TVA.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Administrația Națională a Penitenciarelor și ÎS „Instituția OSC-29/6” au încheiat contractul nr. 28 LD din 11.05.2022, 
atribuit conform procedurii Licitație Deschisă  nr. ocds-b3wdp1-MD-1646398991509 din 15.04.2022, având ca obiect 
„Materiale de construcție”. Conform contractului s-a achiziționat bunul „Egaza Varan” în cantitate de 3 000 m², perioa-
da de livrare mai - iulie 2022.

Având la bază circumstanțele imprevizibile pe care Administraţia Naţională a Penitenciarelor în calitate de autoritate 
contractantă nu a fost în stare să le prevadă inițial, și anume lipsa surselor financiare, în contextul crizei economice și a 
modificărilor rapide a prețurilor atât pe plan național cât și internațional, și totodată în scopul eficientizării bugetului 
Sistemului administraţiei penitenciare, având de asemenea și acceptul favorabil al operatorului economic, GL a ANP a 
decis de a micșora contractul nr. 28 LD încheiat cu ÎS „Instituția OSC-29/6” cu 1 000 m², cuantumul căruia va constitui 
358 656,00 lei, inclusiv TVA, în corespundere cu prevederile art.76, alin. (7) pct. 4) al Legii 131/2015 privind achizițiile 
publice - modificările, indiferent de valoarea lor, nu sânt substanțiale.

Prin urmare a micșorării cuantumului contractului nr. 28 LD din 11.05.2022, mijloacele economisite, vor fi des-
tinate pentru demararea procedurilor de achiziții publice cu privire la materialele de construcție necesare pentru 
anul curent, care din lipsa surselor financiare nu au fost posibil de achiziționa prin procedura LD nr. ocds-b3wdp1-
MD-1646398991509.

Este de menționat că micșorarea cantității bunului menționat supra, nu afectează în mod substanțial sau negativ 
activitatea sistemului penitenciar, având la depozitul ANP o rezervă de circa 500 m², ceea ce permite continuitatea 
lucrărilor demarate în instituțiile penitenciare.

7. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. ocds-b3wdp1-MD-1646398991509/002 
din 05.07.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea valorii contractului nr. 28 LD din 11.05.2022, lo-
tul „Egaza Varan” (pentru cantitatea de 1 000 m² din totalul de 3 000 m²).

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. şi data 
acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

Î.S. Instituţia ,,OSC-29/6” capital au-
tohton (social)

1 AA / 28 LD

06.07.2022
- 298 880,00 lei - 358 656,00 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Anunț
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru
Localitate Or.Codru
IDNO 1007601010482
Adresa Str.Costiujeni, 8
Număr de telefon 022792743
Număr de fax 022923088
E-mail oficial achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet primariacodru.md
Persoana de contact  (nume, prenume, telefon, e-mail) Tărîță Mihaela

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reparația capitală a străzilor din or.Codru, 2 loturi
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 2 946 324,30
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1594195138650
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21025842/

Data publicării anunțului de participare 8 Iulie 2020
Data (datele) şi referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care 
se referă anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

01.09.2020

Denumirea operatorului economic SRL Lux Gaz
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Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:ocds-b3wdp1-MD1594195138650/01
Data: 16.09.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2504375 MDL
Inclusiv TVA: 3005250 MDL

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 3 luni

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Art. 77,  din legea privind achiziţiile publice alin. (1) b,
Creşterea prețului în urma modificării (după 
caz)
Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

Prelungirea termenului de executare pînă la 30.06.2022 și valabili-
tatea contractului pînă la 31.12.2022

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

În cadrul executării lucrărilor, operatorul economic a întîmpinat mai multe obstacole printre care: Modificarea soluțiilor 
tehnice, necesitatea efectuării unor lucrări de construcție a sistemului de canalizare pluvială, stoparea lucrărilor de către 
AST și reluarea acestora în luna octombrie, scumpirea în lanț a tuturor resurselor materiale, condiții climaterice nefavor-
abile. Astfel a fost  a fost extins  termenul de valabilitate pînă la 31.12.2022 și execuție a contractului pînă la 30.06.2022.

II.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Operatorul economic SRL Lux Gaz, a solicitat în luna februarie 2022, ajustarea contractului în cauză, însă autoritatea con-
tractantă a refuzat, specificînd, că potrivit art. 6 alin.1 din HG nr. 1129 din 21.11.2018, contractul de achiziție nu este în-
cheiat pe un termen de executare continuă mai mare de un 1 an de zile. Contractul în cauză a fost încheiat pe un termen 
de 3 luni de zile, iar prelungirea termenului nu se încadrează în normal legislativă privind ajustarea valorii contractuale. În 
data de 27.06.2022, operatorul economic a informat autoritatea contractantă despre imposibilitatea executării lucrărilor 
rămase, datorită  modificării utilizării betonului asfaltic conform noilor standarde (iar caietul de sarcini prevede un tip 
de asflat betonic care nu se mai certifică), situației economice din țară creșterea prețurilor și indicelui inflației. Grupul de 
lucru determinat de circumstanțele de fapt, acceptă rezoluțiunea contractului de antrepriză nr. MD-1594195138650/01 
din 16.09.2020. Luînd în considerare și recomandările Ministerului Finanțelor prin circulara nr. 13-09/94 din 14.04.2022, 
care prevede analiza posibilității rezoluțiunii contractului de achiziție publică de către părți, la solicitarea operatorului 
economic, în conformitate cu pct. 8.1 din contractul-model, rezoluțiunea contractului în cauza va avea loc fără includerea 

operatorului economic în lista de interdicție și fără reținerea garanției bancare de bună execuție a contractului. În urma 
realizării lucrărilor de reparație capitală a străzilor din or.Codru, 2 loturi, , operatorul economic a valorificat suma 
de  1932482,39  mdl din valoarea contractuală de 3005250 mdl. Valoarea  contractuală neexecutată este de 
1072767,61 mdl Contractul în cauză va fi supus inclusiv procedurii de micșorare a valorii contractului cu suma 
de – 1072767,61mdl.  
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 05 din 30.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind 

1. Micșorarea contractului cu – 1072767,61 mdl

2. Rezilierea contractului

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Lux Gaz              04     30.06.2022 893973,01 mdl 1072767,61 mdl
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon 022259610
Număr de fax ---
E-mail oficial politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Hariton Cristian

cristian.hariton@border.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri X

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției mijloace speciale, accesorii
Cod CPV 35100000-5
Valoarea estimată a achiziției 365 000
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647244704091
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1647244704091

Data publicării anunțului de participare 14.03.2022
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri X     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

15.04.2022

Denumirea operatorului economic ”Valmatex Company” SRL
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 65

Data: 29.04.2022
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 204 000,00
Inclusiv TVA:244 800,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 60 zile din data de 05.05.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare X
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic art. 76, alin. (7), pct. 2) lit. a, b, c din Legea 131/2015 privind achi-
ziţiile publice 

Creşterea prețului în urma modificării (după caz) NU
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

NU

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Operatorul economic ”VALMATEX COMPANY” SRL și-a asumat obligația să livreze genți port încărcător și curele pentru pistol-mi-
tralieră. Termenul de execuție constituie 60 zile din data înregistrării (înregistrat la 05.05.2022). Operatorul economic a solicitat 
prelungirea termenului de execuție a contractului cu 40 zile.

Asupra solicitării operatorului economic s-a expus Serviciul armament al DMLA a IGPF prin care informează despre faptul că 
prelungirea termenului de execuție a contractului nu va afecta activitatea IGPF.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Operatorul economic Materia primă și furnitura metalică o importează din Republica Belorusia. Având în vedere faptul că la mo-
ment Republica Belorusia se află sub sancțiuni, operatorul economic întâmpină dificultăți în efectuarea transferurilor bancare și 
livrarea materiei prime.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a fost încheiat 
acordul adiţional privind majorarea termenului de execuție a contractului cu 40 zile.

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

”Valmatex Com-
pany” SRL - -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament pentru persoane 

vîrstnice și persoane cu   dizabilități 
Localitate s.Cocieri r. Dubăsari 
IDNO 1007601011401
Adresa str.Țărmului 2B
Număr de telefon 024852580  024842019
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet cp.cocieri1@anas.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Mitcul Tamara

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produselor alimentare pentru I jumătate a anului 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 813 422,00 Lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21046041
Link:ocds-b3wdp1-MD-1635427347518

Data publicării anunțului de participare 28.10.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.51 din 26.11.2021

Denumirea operatorului economic SRL Agro-Tiras
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:289 

Data: din 08.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:80 900,00

Inclusiv TVA:87 576,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.51 din 26.11.2021

Denumirea operatorului economic SRL Discont-T
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:288

Data: din 08.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:281 905,50

Inclusiv TVA:313 867,20
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic
Creşterea prețului în urma modificării (după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

Inițial  Contractul nr 289 din data 08.12.2021 sa închiet cu suma  87 576,00 lei  după  micșorare suma contractului fiind 
75 350,05 lei 

Inițial  Contractul  nr 288 din data 08.12.2021 sa închiet cu suma  313 867,20 lei  după micșorare suma contractului 
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fiind 306 459,90 lei 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Luînd în considerație că planificarea produselor alimentare a fost efectuată  pentru 100 benificiari, însă efectiv pe 
perioada  primii jumătăți a anului 2022 fiind 90 benificiari rămîne sold.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție

- nr.289 din 08.12.2021  a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea nr.52/A din 04.07.2022

 -nr. 288 din 08.12.2021 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea nr.53/A din 04.07.2022

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Agro Tiras 52/A 04.07.2022 11 302,325 12 225,95
SRL Discont-T 53/A 04.07.2022 6 508,64 7 407,30
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Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.  1 din   06  июля   2022  года

I. Date cu privire la autoritatea contractantг:

Denumirea autorității contractante Исполнительный Комитет Гагаузии
Localitate Мун.Комрат
IDNO 1007601000252
Adresa Мун.Комрат, ул.Ленина, 196
Număr de telefon 079389105
Număr de fax -
E-mail jurist-ispolkom@mail.ru
Adresa de internet http://www.gagauzia.md
Persoana de contact Пырэу Марианна 

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Запрос ценовых оферт, дополнительное соглашение
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1641799210681
Data deschiderii ofertelor 25.01.2022
Nr. BAP  -
Data publicării în BAP -
Data (datele) şi referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv. 

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Servicii □

Lucrări □
Obiectul de achiziție Организация физической охраны объектов недвижимости и 

материальных ценностей здания Исполнительного Комитета 
Гагаузии на 2022 год

Cod CPV 79700000-1
Contractul se referă la un proiect şi/sau program 
finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Da □
Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului 27.01.2022

Operatorului economic cîştigător AP BAY KUS SRL 

Date de contact ale  operatorului economic расположенного по адресу: Республика Молдова, 
мун.Комрат, ул.Ленина, 164 тел./факс: 029826655; 
079411938, e-mail: ohranka_@mail.ru, в лице Георгий 
ВЛАХ, директора  
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Nr. contract de achiziție  

ocds-b3wdp1-MD-1641799210681
Data contract de achiziție 07.02.2022 года

Valoarea contractului de achiziție 325 134,00
Termen de valabilitate 31 декабря 2022 года

Termen de execuție 31 декабря 2022 года

IV. Date cu privire la modificгrile contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [indicați]
Temeiul juridic Закон РМ №131 от 03.07.2015 года 

Запрос экономического оператора AP BAY KUS SRL 

Valoarea modificărilor 31 049,36 леев 

Informații privind creşterea prețului în urma 
modificării

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ție publică/acordului-cadru

Да □

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte şi după modificare (natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau 
valoarea bunurilor, natura şi amploarea serviciilor):

25 января 2022 года была проведена государственная закупка услуг: «Организация физической охраны 
объектов недвижимости и материальных ценностей здания Исполнительного Комитета Гагаузии на 2022 
год». 

Договор услуги по охране был заключен с экономическим агентом SRL „AP BAY KYS” сроком действия до 
31 декабря 2022 года. 

29 июня 2022 года поступил запрос от SRL „AP BAY KYS” о том, что сумма заключенного договора не 
достаточна для покрытия расходов на содержание личного состава охранников обеспечивающих 
охрану здания Исполнительного Комитета Гагаузии, ввиду того, что Постановлением Правительства 
Республика Молдова №142 от 09 марта 2022 года  размер минимальной заработной платы увеличился 
до 3500 леев.  

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Данные изменения в договор возникли по причине того, что с 01 апреля 2022 года Постановлением 
Правительства Республики Молдова №142 от 09 марта 2022 года увеличился размер минимальной 
заработной платы до 3500 леев.    



198

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5722 IULIE 2022, VINERI

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

__

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru Nr. ocds-b3wdp1-MD-1641799210681  din 07 февраля 2022 года a fost încheiat acordul  adi-
ţional  Nr 1 din 06 июля 2022 года  privind: увеличить сумму договора на 31 049,36 (тридцать одна 
тысяча сорок девять,36)  леев.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinгu, șos. Hоncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@ten-
der.gov.md; www.tender.gov.md 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md  
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600152640
Adresa str. Grenoble, 149
Număr de telefon 022 72 57 66
Număr de fax 022 72 57 66
E-mail oficial vignatenco@ms.md
Adresa de internet www.ignatenco.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Natalia Morari, 069911793

natalia_morari@inbox.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare pentru sem. I anul 2022 RE-

PETAT
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 386 985,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 21049434
Link:   

ocds-b3wdp1-MD-1640769699123
Data publicării anunțului de participare 29.12.2021
Data (datele) şi referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

19.01.2022

Denumirea operatorului economic SA ”JLC ”
Nr. şi data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14/22

Data: 26.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  380 864,40

Inclusiv TVA:  411 296,50
Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție 01.01.2022-30.06.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creşterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte şi după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 La data de 09 iunie 2022 autoritatea contractantă IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco” a 
publicat un anunț de participare privind achiziționarea repetată privind achiziționarea ”Di-
verselor produse alimentare pentru semestrul II 2022 REPETAT, avînd în vedere că, în prima 
licitație prețurile la unele produse erau mai mare cu 30 % comparativ cu suma estimativă. În 
lista loturilor anulate a laptele de vacă  2,5 %  și unt  țărănesc cu grăsi,ea 72,5 %, iar ca urmare 
a fost inițiată licitația cu nr. 21058073 din 09 iunie 2022 ( ocds-b3wdp1-MD-1654781633678). 
Astfel ca urmare a desfățurării a licitației deschise, pentru loturile menționate a participat 
doi operatori economic: Fabrica Oloi Pak și SRL ”Serviabil ”, în consecință ca urmare a exa-
minării ofertelor de preț  grupul de lucru a constatat că, Fabrica Oloi Pak s-a poziționat pe 
locul I după preț, însă garanția de ofertă 1 % nu este conformă și nu corespunde cerințelor 
solicitate și anume a fost prezentată o garanție de la banca comercială cu suma indicată mai 
putin de 1 % ceea ce nu corespunde cerințelor solicitate.

 Operatorul economic poziționat pe locul II după preț SRL ”Serviabil ” în cadrul licitației 
a propus o ofertă considerabil mai mare decît operatorul economic poziționat pe locul I cu 
55000,00 mai mult. În asemenea condiții grupul de lucru a decis anularea loturilor Lapte de 
vacă 2,5 % și Unt țărănesc 72,5 % cu publicarea repetată a licitației, avînd în vedere decalajul 
mare dintre oferta operatorilor economici poziționat pe locul I și II. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
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  Avînd în vedere că grupul de lucru a anulat loturile ”Lapte de vacă de  2,5 % ”   și 
”Unt țărănesc cu grăsimea de 72,5 %”, s-a decis :

1. De a prelungi termenul de valabilitate a contractului cu nr.14/22 din 26.01.2022  cu 
opeartorul economic SA ”JLC” pînă pe 31 iulie 2022, în scopul asigurării continu cu Lapte de 
vacă de 2,5 % proaspăt/

2. De a majora contractul  nr. 14/22 din 26.01.2022 cu 15 %  cu operatorul economic SR-
L”JLC” pentru loturile Lapte de vacă 2,5 % și Unț țărărnesc cu grăsimea de 72,5 %.

III. Rezultatele examinării:

   În baza deciziei grupului de lucru din data de 28.06.2022, s-a  decis modificarea contractu-
lui de achiziție/acordului-cadru nr. 14/22 din 19.01.2022,  și  a fost încheiat acordul adiţional 
privind următoarele:  

1. Prelungirea termenului de valabilitate a contractului cu operatorul economic SRL ”JLC”  
privind achiziționarea ”Lapetului de vacă de 2,5 %” și ”Unt țărănesc cu grăsimea de 72,5 %” 
pînă pe 31.07.2022 avînd în vedere publicarea repetată a loturilor respective, iar prețurile 
propuse conform contractului menționat  sînt convenabile pentru autoritatea contractantă..

Majorarea contrcatului pentru pozițiile ”Lapte de vacă 2,5 %” și ”Unt țărănesc cu grasimea de 
72,5 %” cu 15 % în scopul asigurării pacienților cu produse proaspete

Denumire ope-
rator economic

Nr. şi data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”JLC” 01 28.06.2022 44 782,43 48 359,05

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din   20.07.2022                 

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-401, 022-436-490
E-mail tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact Maldur Olesea
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și 
al gazelor naturale 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului 
normativ:

 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri  □               

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a acoperișurilor  
Anunțul de participare Nr.: 21056561

Data publicării: 17 mai 2022
Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1652764949280

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.  112_   din  29.06.2022 s-a decis atribuirea                            contractului de achiziție 
sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ”Adrika”SRL ”DPH - Retal” SRL ”Vicfactory” SRL FCP ”SOLDI” SRL ”Euroros Grup” 
SRL

S.C. ”JUSTCON-
STRUCT” S.R.L.

IDNO 1014600026086 1002600017261 1018600045458 1002600027435 1013600015553 1005600058975

Date de contact 
(adresa/ telefon/ 
fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chișinău, 
str. Lech Kaczyn-
ski 2/3, tel. 
0-691-77-775, 
e-mail: capillati@
mail.ru

Mun. Chișinău, bd. 
Traian 1/1, ap. 39, 
tel. 0-690-21-248, 
e-mail: dphretal@
mail.ru

Mun. Chișinău, 
str. N. Costin 59, 
ap. 18, tel. 0-691-
64-779, 
e-mail: vicfactory.
ru@gmail.com

Mun. Chișinău, 
str. Grenoble 
259/2, ap. 16, tel. 
0-691-98-021, 
e-mail: office@
soldi.md

Mun. Chișinău, 
str. Alba Iulia 75, 
tel. 0-691-48-
532, 
e-mail: office@
antikor.md

Mun. Chișinău, str. 
Acad. A. Saharov 
6, tel. 0-795-78-
484, 
e-mail: justcon-
struct@mail.ru

Întreprindere mică 
sau mijlocie 

Da □       Nu □       Da □       Nu □       Da □       Nu □       Da □       Nu □       Da □       Nu □       Da □       Nu □       

Asociație de opera-
tori economici  
(societate mixtă, 
consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  □     Da □       Nu  □     Da □       Nu  □      Da □       Nu  □     Da □       Nu  □     Da □       Nu  □     

Subcontractanți
(denumirea, valoa-
rea și procentul din 
contract)

Da □       Nu  □     
 

Da □       Nu  □     
 

Da □       Nu  □     
 

Da □       Nu  □     
 

Da □       Nu  □     
 

Da □       Nu  □     
 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Co
d 

CP
V Cantitate/ 

Unitate de 
măsură

(buc)

Nr. și 
data 
con-

tractu-
lui

Suma, inclusiv 
TVA

”Adrika”SRL
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1. Lot 1 Reparația curentă a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădi-
rii PTC 2311 din str. Vasilii Docuceaev, 13/3

45
26

12
10

-9 1

N
r. 

20
22

17
2 

di
n 

20
.0

7.
20

22

724 613,86

2. Lot 2 Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădi-
rii PTC 1012 din str. Alecu Russo, 55/6

3. Lot 3 Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădi-
rii PTC 3064 din bd. Moscova, 14/4

4. Lot 4 Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădi-
rii PTC 3083 din bd. Moscova, 22/3

5. Lot 5 Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădi-
rii PTC 3111 din str. Florilor 32/3

6. Lot 6 Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădi-
rii PTC 3001 din str. Magda Isanos, 17

7. Lot 7 Reparația curentă a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădi-
rii PTC 2057 din str. Negreșteni, 5/1

8. Lot 8 Reparația curentă a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădi-
rii PTC 4065 din str. Melestiu, 20

9. Lot 9 Reparația curentă (parțială) a învelitorii hidroizolante a acoperi-
șului clădirii SP-9 din str-la Călărași, 14/2

10. Lot 10 Reparația curentă a învelitorii hidroizolante a acoperișului clă-
dirii stației de pompare a păcurei nr. 1 din str. M. Manole, 3

11. Lot 11 Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clă-
dirii SP-7 din str. Cuza Vodă 3/1

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale 
UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) 
la care se referă anunțul respectiv

Nu   □       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

din 20.07.2022       

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-388, 022-436-357
E-mail tender@termoelectrica.md
Adresa de internet www.termoelectrica.md
Persoana de contact Cristina Gorgos
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic 
şi al gazelor naturale □      

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Licitație deschisă  
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea  produselor  chimice  pentru tratarea 

apei  (REPETAT)
Anunțul de participare Nr: 21055872

Data publicării: 03 mai 2022, 11:25
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1651566062569

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 1
Pe cale electronică: 3

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.102 din 16.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertan-
tilor:

Denumire CPL GmbH

IDNO HRB 69029

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Germania, Dusseldorf
str. Grafenberger Allee 277-287

e-mail:
office.cplgmbh@gmail.com

tel. +380503304113

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și 
a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea 
contractului.

(Lot 1)
890 000,00 lei

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat 
unor terți.

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

CPL GmbH

  1 Lot 1 Cationit C-100H 24900000-3 8 m3 nr.2022168  din 
20.07.2022

890 000,00 (echivalent în 
Euro - 43 564,24)

(operator economic nere-
zident,Germania)

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 131P din 20.07.2022

privind achiziționarea RFQ_192 Serviciilor de recepționare a apelurilor telefonice, prin procedura 
de achiziție deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

	 Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA

2. IDNO: 1003600015231 

3. Adresa: str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chişinău 

4. Numărul de telefon/fax: 022-431-205; 022-431-844 

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

	 Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
serviciilor soli-

citate

Unitatea 
de mă-

sură

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, Standarde 

de referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

1 79342300-6

Servicii de re-
cepționare a 

apelurilor telefo-
nice

buc 1

Sistemul de gestiu-
ne electronică

https://premiere-
nergy-md.app.jag-

gaer.com

14 500 000,00

Valoarea estimativă totală 14 500 000,00
 
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

10. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 4 ani.
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11. Termenul de pvalabilitate a contractului: 3 ani, cu posibilitatea de prelungire 1 an.

12.  Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.  

13.  Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta din 
punct de vedere tehnico-economic

Oferte validate tehnic 100%

 
 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cea mai avantajoasă oferta din 
punct de vedere tehnico - economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic 100%
 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data] 26.08.2022

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

  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile. 

21. Locul deschiderii ofertelor: Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

       Ofertele întârziate vor fi respinse. 
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22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu apli-
că.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică.

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.07.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu.

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000

32. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

33. Alte informații relevante: nu aplică.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 2P din 20.07.2022

privind achiziționarea RFQ_193 Servicii de recepționare a apelurilor telefonice ICS Premier Energy 
SRL  prin procedura de achiziție deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS ,,Premier Energy” SRL

2. IDNO: 1014600043319

3. Adresa: mun. Chişinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 13 91

5. Adresa de e-mail şi de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea bunu-
rilor solicitate U.m Cant.

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referin-
ță/sistemul de gestiu-

ne electronica

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lot 1
79342300 Servicii de recepți-

onare a apelurilor 
telefonice ICS Pre-
mier Energy SRL

Serv 1 https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com  

 3.600.000, 00

Valoarea estimativă totală 3.600.000, 00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta): adjudecarea per lot.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

11. Termenii şi condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 4 ani.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru 12 luni.
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13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

16. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per 
lot din punct de vedere tehnico - economic.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-

mic
100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data]  26.08.2022

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

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

22. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 
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24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

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

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

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu apli-
că. 

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică. 

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.07.2022.

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu. 

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 01000

32. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

33. Alte informații relevante: nu aplică.


