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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.46 din 21.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
Adresa MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax 022 212296, 022 223179 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcan, 022 212296,

e-mail: achizitii@asd.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

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(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)

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 71322500-6

Servicii de proiectare pentru actualiza-
rea soluțiilor de proiect privind reparația 
podului de încrucișare poziționat pe dru-
mul expres M5 Frontiera cu Ucraina–Cri-
va–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu 
Ucraina, km 264,790.

1
Conform 
caietului 
de sarcini 

  281 922,70

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 prote-
jată

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; Capacitatea de 
exercitare a activității profesionale; Capaci-
tatea economică și financiară; Capacitatea 
tehnică; Standarde de asigurare a calității

mailto:achizitii@asd.md
http://www.asd.md
mailto:achizitii@asd.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.asd.md
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II. Alte informații:

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

August 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 Execuția lucrărilor 2022

 
 
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 achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.47 din 21.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
Adresa MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax 022 212296, 022 223179 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcan, 022 212296,

e-mail: achizitii@asd.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

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(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)

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 71322500-6

Servicii de proiectare pentru studiu de 
fezabilitate cu privire la identificarea so-
luțiilor de proiect pentru amenajarea 
intersecțiilor denivelate care să asigure 
posibilitatea virării la stânga, după caz în-
toarcerii unităților de transport în intravi-
lanul și extravilanul localităților.

1
Conform 
caietului 
de sarcini 

  274 564,40

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateli-
ere protejate sau acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare 
a activității profesionale; Capacitatea economică și 
financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigu-
rare a calității

mailto:achizitii@asd.md
http://www.asd.md
mailto:achizitii@asd.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.asd.md
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II. Alte informații:

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

August 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 Execuția lucrărilor 2022

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 achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  26.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Ur-
gentă

IDNO mun. Chișinău
Adresa 1003600152606
Numărul de telefon/fax str.Toma Ciorbă, 1
Adresa de e-mail ale autorității contractante (022) 250-707/ 250-809
Adresa de internet ale autorității contractante achizitii@urgenta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail www.urgenta.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 Le-
gii 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://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(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 medico-sanitară publică 
cu activitate națională responsa-
bilă de acordarea asistenţei medi-
cale de urgenţă.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o

Cod 
CPV Denumire bunuri

Cantit. / 
unit de 
masura

Descrierea achiziției
Valoarea estima-

tă, 
fără TVA

1

39
10

00
00

-3 Mobilier pentru Uni-
tatea Primiri Urgente 

(UPU)
1 lot Mobilier pentru Unitatea 

Primiri Urgente (UPU)
2 900 000,00

II. 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 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
https://mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21030073/
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Prestarea serviciului este rezervată 
unei anumite profesii în temeiul 
unor acte cu putere de lege sau al 
unor acte administrative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de se-
lecție

La cel mai mic preț în corespundere cu docu-
mentația standard, anunțul de participare și 
caietul de sarcini

III. Alte informații:

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

trimestrul II - III al anului 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □

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

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în 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 Nu sunt

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 achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice)

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6 din 22.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei

IDNO 1007601008007

Adresa mun. Orhei str. V. Mahu 160 MD-3500

Numărul de telefon/fax 0235-22767
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria@orhei.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.orhei.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Manoli 076700406

achizitiiporhei@gmail.com
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)

https://achizitii.md

      www.orhei.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 de administrație publică locală, 
având ca obiect principal de activitate: promo-
varea intereselor și soluționarea problemelor 
populației unității administrative – teritoriale.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

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

1 45233100-0 Lucrări de Extindere str. Ște-
fan cel Mare din mun. Orhei 1 lucrare

Conform Formula-
rului de deviz nr.1 
Lista cu cantități de 
lucrări

54 716 111,76
Inclusiv:
anul 2022 – 5 549 600,00 lei;
anul 2023 – 12 238 176,51 lei;
anul 2024 - 12 238 176,51 lei;
anul 2025 – 
12 238 176,51 lei;
anul 2026 – 
12 238 176,51 lei;

 
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 □
Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor acte cu putere 
de lege sau al unor acte administrative

	Nu 

Da □

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
https://achizitii.md
http://www.orhei.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Documente ce constituie oferta

1.Cerere de participare completată conform Anexei nr. 7;

2. Declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată con-
form Anexei nr. 8;

3. Deviz de cheltuieli formele 3, 5, 7;

4. Garanția pentru ofertă(2%) prin transfer la contul 
autorității contractante conform datelor bancare;

5. Documentul Unic de Achiziții European (DUAE);

6. Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de pla-
tă a impozitelor, taxelor și contribuţiilor de asigurări 
sociale;

7. Ultimul raport financiar vizat și înregistrat de or-
ganele competente;

 
 
Alte informații:

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

Iulie 2022

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 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 Multianual pe o perioadă de 5 ani din data înregis-
trării contractului la Trezorerie.

Suma disponibilă pentru anul 2022 – 5 549 600,00 lei 
(fără TVA);

Suma disponibilă pentru anul 2023 – 12 238 176,51 lei 
(fără TVA);

Suma disponibilă pentru anul 2024 – 12 238 176,51 lei 
(fără TVA);

Suma disponibilă pentru anul 2025 – 12 238 176,51 lei 
(fără TVA);

Suma disponibilă pentru anul 2026 – 12 238 176,51 lei 
(fără TVA);

- conform alocărilor bugetare și rata inflației , pot fi 
modificări.

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 achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 25.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria com Ciobalaccia r-l Cantemir
IDNO 1007601004881
Adresa Satul Ciobalaccia r-l Cantemir
Numărul de telefon/fax 027370236:027370238
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.ciobalaccia@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante Primaria Ciobalaccia
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail NinaPetreanu,76740195,ninapetreanu@

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)

mtender.gov.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)

n/a n/a

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 45232150-8 Denumire lotul 1 1 buc.
Construcția rețelelor exterioare 
de alimentare cu apă și turnul în 
satele Ciobalaccia și Victorovca

4766250

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

-

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

 -

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

-

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

 -

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

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

-

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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 25.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Trebujeni r. Orhei
IDNO 1007601003345
Adresa Satul Trebujeni r. Orhei
Numărul de telefon/fax 023556036, 023556903
Adresa de e-mail ale autorității contractante primcomtrebujeni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante Primaria Trebujeni
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cristina Gandrabur, 079760589, gandra-

bur84@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)

mtender.gov.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)

n/a n/a

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 45200000-9 Denumire lotul 1 1 buc. Schimbarea acoperisului la 
gimnaziul Trebujeni r. Orhei

5303567

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

-

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

 -

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

-

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

 -

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

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

-

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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziţionarea centralizată a consumabilelor de  laborator conform necesităţilor instituţiilor medi-
co-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Din 25.07.2022 
 

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 consumabilelor 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Denumire Lot Denumirea 

poziției
Unitatea 

de măsura Cantitatea Descriere Suma estimată 
fără TVA

1 Bastonase de 
sticla

Bastonase de 
sticla

Bucată 17380 1.material: sticlă  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

28,234.18

2 Calculator de 
laborator pen-
tru numărarea 
formulei leu-
cocitară

Calculator de 
laborator pen-
tru numărarea 
formulei leu-
cocitară

Bucată 64 Calculator de laborator pentru 
numărarea formulei leucocitară  Pen-
tru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

194,335.29
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3 Camera Gore-
aev

Camera Gore-
aev

Bucată 120 Camera Goreaev. Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

19,853.67

4 Capilare Sali  
0,02 ml

Capilare Sali  
0,02 ml

Bucată 2341 1.material: sticlă  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

10,468.76
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5 Capilare Mora  
0,05 ml

Capilare Sali  
0,05 ml

Bucată 90 1.material: sticlă  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

1,204.93

6 Cilindru din 
plastic 50ml

Cilindru din 
plastic 50ml

Bucată 47 1.material: plastic Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

2,351.55
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7 Cilindru din 
plastic, gradat 
100 ml

Cilindru din 
plastic, gradat 
100 ml

Bucată 61 1.material: plastic 2. gradat 100 ml 
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale sem-
nat electronic *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul 
de stat se va prezenta următoarele 
documente: Declarația de conformi-
tate CE și/sau Certificat de conformi-
tate CE;  ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

3,957.10

8 Cilindru sticlă 
cu năsuc, gra-
dat 100 ml

Cilindru sticlă 
cu năsuc, gra-
dat 100 ml

Bucată 63 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 
100 ml  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

2,869.48
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9 Cilindru sticlă 
cu năsuc, gra-
dat 1000 ml

Cilindru sticlă 
cu năsuc, gra-
dat 1000 ml

Bucată 40 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 
1000 ml  Pentru dispozitivele medi-
cale Înregistrate în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

12,145.96

10 Cilindru sticlă 
cu năsuc, gra-
dat 250 ml

Cilindru sticlă 
cu năsuc, gra-
dat 250 ml

Bucată 42 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 
250 ml  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

2,608.62
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11 Cilindru sticlă 
cu năsuc, gra-
dat 50 ml

Cilindru sticlă 
cu năsuc, gra-
dat 50 ml

Bucată 41 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 
50 ml  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

1,301.55

12 Cilindru sticlă 
cu năsuc, gra-
dat 500 ml

Cilindru sticlă 
cu năsuc, gra-
dat 500 ml

Bucată 37 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 
500 ml   Pentru dispozitivele medi-
cale Înregistrate în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

3,881.18
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13 Colbă cotată 
100 ml

Colbă cotată 
100 ml

Bucată 24 Colbă cotată 100 ml  Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

2,716.28

14 Colbă cotată 
1000 ml

Colbă cotată 
1000 ml

Bucată 26 Colbă cotată 1000 ml Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

7,805.16
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15 Colbă cotată 
250 ml

Colbă cotată 
250 ml

Bucată 8 Colbă cotată 250 ml  Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

1,601.06

16 Colbă cotată 
50 ml

Colbă cotată 
50 ml

Bucată 22 Colbă cotată 50 ml * Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

2,884.66



25

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

17 Colbă cotată 
500 ml

Colbă cotată 
500 ml

Bucată 11 Colbă cotată 500 ml  Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

2,656.93

18 Colbe termo-
labile  100 ml

Colbe termo-
labile  100 ml

Bucată 20 Colbe Termostabile, conice cu fund 
plat  100 ml * Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

3,864.62
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19 Colbe termo-
labile 250 ml

Colbe termo-
labile 250 ml

Bucată 25 Colbe Termostabile, conice cu fund 
plat  250 ml * Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

5,520.89

20 Colbe termo-
labile 50 ml

Colbe termo-
labile 50 ml

Bucată 3 Colbe Termostabile, conice cu fund 
plat  50 ml  Pentru dispozitivele med-
icale Înregistrate în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

496.88
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21 Colbe termo-
labile 500 ml

Colbe termo-
labile 500 ml

Bucată 13 Colbe Termostabile, conice cu fund 
plat  500 ml  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

3,319.43

22 Container (col-
ector) mase 
fecale

Container 
(colector) 
mase fecale

Bucată 266680 1.volum: 30ml 2.cu lopățică 3.cu 
etichetă pentru marcare 4.capac fi-
letat  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

312,866.01
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23 Container 
pentru spută 
(30 ml)

Container 
pentru spută 
(30 ml)

Bucată 13290 1.Container de sputa cu volum: 30ml 
2.cu capac Pentru dispozitivele med-
icale Înregistrate în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

15,591.68

24 Container 
pentru spută 
(tub Falcon)

Container 
pentru spută 
(tub Falcon)

Bucată 18950 Container de sputa cu recipientul de 
tip Falcon sau echivalentul 1.volum: 
50ml 2.capac filetat Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

31,386.25
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25 Container 
pentru uri-
na (nesteril) 
150ml

Container 
pentru urina 
(nesteril) 
150ml

Bucată 1041380 1.Volum  Total: 150 ml 2.cu etichetă 
pentru marcare 3.cu capac cu înfile-
tare maximă ce împiedică scurgerea 
lichidelor  4. Volum Gradat (marcat)  
până la 100-120 ml  Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

1,696,056.26

26 Container 
pentru urină 
(nesteril) 200 
ml

Container 
pentru urină 
(nesteril) 200 
ml

Bucată 121500 1.Volum Total : 200 ml 2.cu etichetă 
pentru marcare 3.cu capac cu înfile-
tare maximă ce împiedică scurgerea 
lichidelor  4.Volum Gradat (marcat)  
până la 150-170 ml  Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

595,324.35
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27 Container 
pentru urină 
(nesteril) 250 
ml

Container 
pentru urină 
(nesteril) 250 
ml

Bucată 58000 1.Volum TOTAL : 250 ml 2.cu etichetă 
pentru marcare 3.cu capac ce împ-
iedică scurgerea lichidelor  4. Volum 
Gradat (marcat)  până la 200-220 ml  
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale sem-
nat electronic *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul 
de stat se va prezenta următoarele 
documente: Declarația de conformi-
tate CE și/sau Certificat de conformi-
tate CE;  ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

281,619.39

28 Container 
pentru urină 
(steril) 150 ml

Container 
pentru urină 
(steril) 150 ml

Bucată 176810 1.Volum TOTAL: 150 ml 2.cu etichetă 
pentru marcare 3.steril, ambalat indi-
vidual 4.cu capac cu înfiletare maximă 
ce împiedică scurgerea lichidelor 5. 
Volum Gradat (marcat)  până la 100-
120 ml  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

370,936.38
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29 Container 
pentru urina 
(steril) 200 ml

Container 
pentru urina 
(steril) 200 ml

Bucată 17720 1.Volum  Total:  200 ml 2.cu etichetă 
pentru marcare 3.steril,  ambalat indi-
vidual 4.cu capac cu înfiletare maximă 
ce împiedică scurgerea lichidelor  5. 
Volum Gradat (marcat)  până la 150-
170 ml  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

101,254.21

30 Container 
pentru urina 
(steril) 250-
500  ml

Container 
pentru urina 
(steril) 250-
500 ml

Bucată 735 1.Volum TOTAL : 250-500 ml 2.cu 
etichetă pentru marcare 3.steril,  am-
balat individual 4.cu capac ce împ-
iedică scurgerea lichidelor  5. Gradat 
în ml  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

4,199.88
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31 Conteiner din 
polipropilen 
pentru  urina 
in timp 24 ore

Conteiner din 
polipropilen 
pentru  urina 
in timp 24 ore

Bucată 818 1. material: polipropilen pentru uri-
na in timp 24 ore, 2. volum: 2500 
ml - 3000 ml  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

22,523.98

32 Creioane pe 
sticla

Creioane pe 
sticla

Bucată 3303 1. culoare: roșu și albastru   Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

9,983.93
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33 Cutii Petri de 
sticlă cu Ø 10 
cm

Cutii Petri de 
sticlă cu Ø 10 
cm

Bucată 448 Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

12,329.69

34 Cutii Petri de 
sticlă cu Ø 9 
cm

Cutii Petri de 
sticlă cu Ø 9 
cm

Bucată 15180 Cutii Petri de sticlă cu Ø 9 cm  Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

453,955.09
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35 Eprubetă cu 
capac

Eprubetă cu 
capac

Bucată 423320 Eprubeta cu capac pentru urina cu 
fundul CONIC 1. material: PS, volumul 
12 ml, gradată la 1-2-4-6-8-10-12 ml  
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale sem-
nat electronic *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul 
de stat se va prezenta următoarele 
documente: Declarația de conformi-
tate CE și/sau Certificat de conformi-
tate CE;  ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

362,250.92

36 Eprubetă 
cu granule, 
volum singe 
4-5 ml, cu 
capac, cu 
eticheta

Eprubetă 
cu granule, 
volum singe 
4-5 ml, cu 
capac, cu 
eticheta

Bucată 348550 1. eprubetă cu granule 2.volum: 4-5 
ml  3.cu etichetă;  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

380,050.40
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37 Eprubetă 
cu granule, 
volum singe 
6-8 ml, cu 
capac, cu 
eticheta

Eprubetă 
cu granule, 
volum singe 
6-8 ml, cu 
capac, cu 
eticheta

Bucată 35000 1. eprubetă cu granule 2.volum: 6-8 
ml  3.cu etichetă;   Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

53,541.12

38 Eprubetă 
cu granule, 
volum singe 
8-10 ml, cu 
capac, cu 
eticheta

Eprubetă 
cu granule, 
volum singe 
8-10 ml, cu 
capac, cu 
eticheta

Bucată 280100 1. eprubetă cu granule 2.volum: 8-10 
ml  3. cu etichetă;   Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

328,610.21
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39 Eprubetă din 
plastic con-
ice, cu capac, 
12x75 mm, 
4,5 ml

Eprubetă din 
plastic con-
ice, cu capac, 
12x75 mm, 
4,5 ml

Bucată 154550 1.eprubetă din plastic CONICE 2. cu 
capac 3. mărime 12 x 75 mm 4.volum 
4,5 ml  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

72,526.54

40 Eprubetă din 
plastic conice, 
fara capac,  
12x75 mm, 
4,5 ml

Eprubetă din 
plastic conice, 
fara capac,  
12x75 mm, 
4,5 ml

Bucată 115000 1.eprubetă din plastic conice 2. fără 
capac 3. mărime 12 x 75 mm 4.volum 
4,5 ml   Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

34,919.62
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41 Eprubetă din 
plastic conice, 
fara capac, 10 
ml

Eprubetă din 
plastic conice, 
fara capac, 10 
ml

Bucată 762200 1.eprubetă din plastic conice 2. fără 
capac 3.volum 10 ml  Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

326,121.67

42 Eprubetă din 
plastic cu gel 
pentru separa-
re serului - 5ml 
cu eticheta

Eprubetă din 
plastic cu 
gel pentru 
separare se-
rului - 5ml cu 
eticheta

Bucată 608050 1.epubetă din plastic cu gel pentru 
prepararea serului 2.volum: 5 ml 3. cu 
etichetă  Pentru dispozitivele medi-
cale Înregistrate în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

969,187.09
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43 Eprubetă din 
sticlă borsili-
cată

Eprubetă din 
sticlă borsili-
cată

Bucată 181450 1. eprubetă cu dimensiunile: 75x12x-
0,6x0,5mm, 5ml   Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

47,583.85

44 Eprubetă Ep-
pendorf 1,5 ml

Eprubetă Ep-
pendorf 1,5 ml

Bucată 507930 1.eprubetă Eppendorf 2.volum: 1,5 
ml  3.cu clapeta capacului elastică și 
urchiușă mare 4.cu etichetă  Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

53,981.33
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45 Eprubetă Ep-
pendorf 2 ml

Eprubetă Ep-
pendorf 2 ml

Bucată 128700 1.eprubetă Eppendorf 2.volum: 2 
ml  3.cu clapeta capacului elastică și 
urechiușă mare 4.cu etichetă  Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

15,987.11

46 Eprubetă K3 
EDTA, volum 
singe 2-3 ml, 
cu capac, cu 
eticheta

Eprubetă K3 
EDTA, volum 
singe 2-3 ml, 
cu capac, cu 
eticheta

Bucată 1265996 1. eprubetă K3 EDTA 2. volum sînge 
2-3 ml 3. cu capac 4. cu etichetă   Pen-
tru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

908,625.02



40

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

47 Eprubetă K3 
EDTA, volum 
singe 4-5 ml, 
cu capac, cu 
etichetă

Eprubetă K3 
EDTA, volum 
singe 4-5 ml, 
cu capac, cu 
etichetă

Bucată 100800 1. eprubetă K3 EDTA 2. volum sînge 
4-5 ml 3. cu capac 4. cu etichetă  Pen-
tru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

82,084.58

48 Eprubetă pen-
tru determin-
area protrom-
binei cu citrat 
de natriu 3,8% 
(2-3 ml) 

Eprubetă pen-
tru determin-
area protrom-
binei cu citrat 
de natriu 3,8% 
(2-3 ml) 

Bucată 558900  Eprubetă pentru determinarea pro-
trombinei cu citrat de natriu 3,8% (2-3 
ml de sânge )  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

445,101.38
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49 Eprubetă pen-
tru recoltarea 
sîngelui cap-
ilar cu EDTA 
K3 (0.25ML) 
(Mini-Eprube-
ta)

Eprubetă pen-
tru recoltarea 
sîngelui cap-
ilar cu EDTA 
K3 (0.25ML) 
(Mini-Eprube-
ta)

Bucată 113425 Eprubeta cu capilar pentru colectar-
ea sangelui periferic cu K3EDTA cu 
capac (0,25 ml) pentru investigații 
hematologice    Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

237,958.59

50 Eprubetă pen-
tru recoltarea 
sîngelui capi-
lar cu EDTA K3 
(0.5ML)

Eprubetă pen-
tru recoltarea 
sîngelui capi-
lar cu EDTA K3 
(0.5ML)

Bucată 191700 Eprubeta cu capilar pentru colect-
area sangelui periferic cu K3EDTA 
cu capac (0,5 ml) pentru investigații 
hematologice  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

347,823.76
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51 Eprubetă sticlă 
p/u centrifug-
are negradate, 
10 - 12 ml

Eprubetă 
sticlă p/u 
centrifugare 
negradate, 10 
- 12 ml

Bucată 31840 1. material: sticlă 2. negradat  Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

43,946.28

52 Eprubetă 
vacuum cu 
accelerator 
cheag+gel 
separator, 
volum singe 
4-5 ml,  cu 
eticheta

Eprubetă 
vacuum cu 
accelerator 
cheag+gel 
separator, 
volum singe 
4-5 ml,  cu 
eticheta

Bucată 561600 1. eprubetă cu accelerator cheag+-
gel separator 2.volum: 4-5 ml  3.cu 
etichetă; 4.material PET  Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

868,213.33
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53 Eprubeta 
vacuum cu 
accelerator 
cheag+gel 
separator, 
volum singe 
6-8 ml,  cu 
eticheta

Eprubeta 
vacuum cu 
accelerator 
cheag+gel 
separator, 
volum singe 
6-8 ml,  cu 
eticheta

Bucată 152000 1. eprubetă cu accelerator cheag+-
gel separator 2.volum: 6-8 ml  3.cu 
etichetă;   Pentru dispozitivele med-
icale Înregistrate în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

336,928.81

54 Eprubeta 
vacuum cu 
accelerator 
cheag+gel 
separator, 
volum singe 
8-10 ml,  cu 
eticheta

Eprubeta 
vacuum cu 
accelerator 
cheag+gel 
separator, 
volum singe 
8-10 ml,  cu 
eticheta

Bucată 222000 1. eprubetă cu accelerator cheag+-
gel separator 2.volum: 8-10 ml  3.cu 
etichetă;  Pentru dispozitivele med-
icale Înregistrate în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

483,845.87
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55 Eprubete sti-
clă P 14

Eprubete sti-
clă P 14

Bucată 11220 1. material: sticlă P 14  Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

10,065.96

56 Eprubete stic-
la P 16

Eprubete stic-
la P 16

Bucată 11050 1. material:  sticlă P 16 Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

14,145.73
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57 Eprubete stic-
la p/u centrif-
ugare gradate 
10 ml

Eprubete stic-
la p/u centrif-
ugare gradate 
10 ml

Bucată 14790 1. material: sticlă 2. gradat  Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

48,175.83

58 Eprubete-vac-
uum cu K3ED-
TA, volum  de 
sînge 10ml

Eprubete-vac-
uum cu K3ED-
TA, volum  de 
sînge 10ml

Bucată 10100 1. material: PET  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

18,958.73
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59 Lame de 
plastic pentru 
leucoformule

Lame de 
plastic pentru 
leucoformule

Bucată 12829 Lame de plastic pentru leucoformule 
(pentru citirea formulei leucocitare la 
microscop) 1. material: plastic   Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

129,083.09

60 Lame sti-
clă ştefuite  
26*76*1,0 
mm

Lame sti-
clă şlefuite  
26*76*1,0 
mm

Bucată 268450 Lame sticlă şlefuite, dimensiunea  
26*76  ± 1 mm, grosimea 1 ± 0,2 mm 
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale sem-
nat electronic *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul 
de stat se va prezenta următoarele 
documente: Declarația de conformi-
tate CE și/sau Certificat de conformi-
tate CE;  ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

128,045.76
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61 Lame sti-
clă ştefuite  
26*76*2 mm

Lame sti-
clă şlefuite  
26*76*2 mm

Bucată 54415 Lame sticlă şlefuite, dimensiunea  
26*76  ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm 
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale sem-
nat electronic *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul 
de stat se va prezenta următoarele 
documente: Declarația de conformi-
tate CE și/sau Certificat de conformi-
tate CE;  ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

26,286.68

62 Lame sticla, 
25*75*2 mm

Lame sticla, 
25*75*2 mm

Bucată 388280 Lame sticla, dimensiunea  25*75  ± 
1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

155,414.68
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63 Lamele  24x50 
mm

Lamele  24x50 
mm

Bucată 32370 Lamele  24x50 mm  Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

8,042.00

64 Lamele 18x18 Lamele 18x18 Bucată 43500 Lamele 18x18 Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

2,401.59
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65 Lamele 24 x 
24 mm

Lamele 24 x 
24 mm

Bucată 91920 Lamele 24 x 24 mm  Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

7,612.20

66 Lancete (scar-
ificatoare) 
pentru maturi 

Lancete (scar-
ificatoare) 
pentru maturi 

Bucată 670902 1. ambalat individual 2. steril 3. pent-
ru maturi. (recoltare din deget). Pen-
etrarea min 1,8mm adâncime și min 
0,8mm lățime Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

111,119.26
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67 Lancete 1,2 
mm (scarifica-
toare) pentru 
copii

Lancete 1,2 
mm (scarifica-
toare) pentru 
copii

Bucată 153950 1. ambalat individual 2. steril 3. pen-
tru copii (recoltare din deget). Pen-
etrarea 1,2 mm Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

241,454.03

68 Pahare de 
plastic 150 ml

Pahare de 
plastic 150 ml

Bucată 222 1. material: plastic 2. gradate 150 
-200 ml  Pentru dispozitivele medi-
cale Înregistrate în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

7,108.70
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69 Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
100 ml

Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
100 ml

Bucată 39 Pahare de sticlă termostabile gradate 
100 ml  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

968.92

70 Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
1000 ml

Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
1000 ml

Bucată 45 1. material: sticlă  2. volum: 1000 ml   
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale semnat 
electronic *Pentru bunurile neînregis-
trate în registrul de stat se va prezen-
ta următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE  și/sau Certificat 
de conformitate CE și   ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului).*În cazul în care bunurile 
sunt de origine din țările CSI se va 
prezenta orice document ce atestă 
calitatea bunurilor recunoscute în 
țara de origine.  * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

4,332.17
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71 Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
200- 250 ml

Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
200- 250 ml

Bucată 40 1. material: sticlă  2. gradat 200 - 250 
ml   Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

1,545.85

72 Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
50 ml

Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
50 ml

Bucată 51 1. material: sticlă  2. gradat 50 ml  Pen-
tru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru bunurile neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta ur-
mătoarele documente: Declarația de 
conformitate CE  și/sau Certificat de 
conformitate CE și   ISO 13485 sau ISO 
9001 (în dependență de tipul produ-
sului).*În cazul în care bunurile sunt 
de origine din țările CSI se va prezen-
ta orice document ce atestă calitatea 
bunurilor recunoscute în țara de origi-
ne.  * Toate specificațiile sus-mențion-
ate obligatori confirmate documental 
de producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

1,126.26
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73 Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
500 ml

Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
500 ml

Bucată 48 material: sticlă  2. gradat 500 ml Pent-
ru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru bunurile neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta ur-
mătoarele documente: Declarația de 
conformitate CE  și/sau Certificat de 
conformitate CE și   ISO 13485 sau ISO 
9001 (în dependență de tipul produ-
sului).*În cazul în care bunurile sunt 
de origine din țările CSI se va prezen-
ta orice document ce atestă calitatea 
bunurilor recunoscute în țara de origi-
ne.  * Toate specificațiile sus-mențion-
ate obligatori confirmate documental 
de producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

3,246.28

74 Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
700- 750 ml

Pahare de sti-
clă termosta-
bile gradate 
700- 750 ml

Bucată 20 material: sticlă  2. gradat 700-750 ml   
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale semnat 
electronic *Pentru bunurile neînregis-
trate în registrul de stat se va prezen-
ta următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE  și/sau Certificat 
de conformitate CE și   ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului).*În cazul în care bunurile 
sunt de origine din țările CSI se va 
prezenta orice document ce atestă 
calitatea bunurilor recunoscute în 
țara de origine.  * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

1,656.27
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75 Pîlnie de sticlă 
cu diametrul 
100 mm

Pîlnie de sticlă 
cu diametrul 
100 mm

Bucată 48 Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm 
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale semnat 
electronic *Pentru bunurile neînregis-
trate în registrul de stat se va prezen-
ta următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE  și/sau Certificat 
de conformitate CE și   ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului).*În cazul în care bunurile 
sunt de origine din țările CSI se va 
prezenta orice document ce atestă 
calitatea bunurilor recunoscute în 
țara de origine.  * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

4,813.11

76 Pîlnie de sticlă 
cu diametrul 
20 mm

Pîlnie de sticlă 
cu diametrul 
20 mm

Bucată 13 Pîlnie de sticlă cu diametrul 20 mm  
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale semnat 
electronic *Pentru bunurile neînregis-
trate în registrul de stat se va prezen-
ta următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE  și/sau Certificat 
de conformitate CE și   ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului).*În cazul în care bunurile 
sunt de origine din țările CSI se va 
prezenta orice document ce atestă 
calitatea bunurilor recunoscute în 
țara de origine.  * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

756.29
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77 Pîlnie de sticlă 
cu diametrul 
50 mm

Pîlnie de sticlă 
cu diametrul 
50 mm

Bucată 34 Pîlnie de sticlă cu diametrul 50 mm 
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale semnat 
electronic *Pentru bunurile neînregis-
trate în registrul de stat se va prezen-
ta următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE  și/sau Certificat 
de conformitate CE și   ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului).*În cazul în care bunurile 
sunt de origine din țările CSI se va 
prezenta orice document ce atestă 
calitatea bunurilor recunoscute în 
țara de origine.  * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

1,759.78

78 Pipeta dozator 
automat,varia-
bile 100-1000 
mkl

Pipeta dozator 
automat,varia-
bile 100-1000 
mkl

Bucată 138 Pipeta dozator automat,variabile 
100-1000 mkl  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

89,873.58
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79 Pipeta dozator 
automat,vari-
abile 10-100 
mkl

Pipeta dozator 
automat,vari-
abile 10-100 
mkl

Bucată 119 Pipeta dozator automat,variabile 
10-100 mkl  Pentru dispozitivele med-
icale Înregistrate în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

77,499.68

80 Pipeta dozator 
automat,vari-
abile 20-200 
mkl

Pipeta dozator 
automat,vari-
abile 20-200 
mkl

Bucată 121 Pipeta dozator automat,variabile 
20-200 mkl  Pentru dispozitivele med-
icale Înregistrate în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

78,802.20
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81 Pipeta dozator 
automat,vari-
abile 1000-
5000 mkl

Pipeta dozator 
automat,vari-
abile 1000-
5000 mkl

Bucată 64 Pipeta dozator automat,variabile 
1000-5000 mkl  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

38,278.16

82 Pipeta dozator 
automat,varia-
bile 5-50 mkl

Pipeta dozator 
automat,varia-
bile 5-50 mkl

Bucată 101 Pipeta dozator automat,variabile 5-50 
mkl  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

65,777.04
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83 Pipetă sterilă Pipetă sterilă Bucată 276980 1. ambalat  individual 1 ml 1:1/100. 
Pipeta serologica sterila, din plastic 
non pirogenic ambalat individual, 
1 ml.  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

378,471.01

84 Pipete Pan-
cenco, cu 
gradare pro-
nuntata

Pipete Pan-
cenco, cu 
gradare pro-
nuntata

Bucată 105725 1. tip: pancenco 1. gradat (pronunțat) 
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale semnat 
electronic *Pentru bunurile neînregis-
trate în registrul de stat se va prezen-
ta următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE  și/sau Certificat 
de conformitate CE și   ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului).*În cazul în care bunurile 
sunt de origine din țările CSI se va 
prezenta orice document ce atestă 
calitatea bunurilor recunoscute în 
țara de origine.  * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

337,084.43
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85 Pipete Paster  
1 ml 

Pipete Paster  
1 ml 

Bucată 207520 1. tip: paster 2. material: plastic 3. ster-
ile 4. volum 1 ml  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

120,297.96

86 Pipete Paster 
0,5 ml

Pipete Paster 
0,5 ml

Bucată 15700 1. tip: paster 2. material: plastic 3. 
sterile 4. volum 0,5 ml   Pentru dis-
pozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

6,934.24
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87 Pipete Paster 
2 ml

Pipete Paster 
2 ml

Bucată 35282 1. tip: paster 2. material: plastic 3. ster-
ile 4. volum 2 ml   Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

22,887.59

88 Pipete Paster 
3 ml

Pipete Paster 
3 ml

Bucată 31805 1. tip: paster 2. material: plastic 3. ster-
ile 4. volum 3 ml   Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

17,559.19
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89 Pipete Paster 
5 ml

Pipete Paster 
5 ml

Bucată 4834 1. tip: paster 2. material: plastic 3. ster-
ile 4. volum 5 ml   Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

2,802.24

90 Pipete sero-
logice sticlă 
0,1 ml

Pipete sero-
logice sticlă 
0,1 ml

Bucată 0 1. material: sticlă 2. volum: 0,1 ml Pen-
tru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

0.00
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91 Pipete sero-
logice sticlă 
10 ml 

Pipete sero-
logice sticlă 
10 ml 

Bucată 10 1. material: sticlă 2. volum: 10 ml  Pen-
tru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

385.31

92 Pipete sero-
logice sticlă 
5 ml 

Pipete sero-
logice sticlă 
5 ml 

Bucată 15 1.material: sticlă 2. volum: 5 ml   Pent-
ru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

474.45
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93 Pipete sero-
logice sticlă 
sticlă 0,2 ml 

Pipete sero-
logice sticlă 
sticlă 0,2 ml 

Bucată 5 1.material: sticlă 2. volum: 0,2 ml   
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale sem-
nat electronic *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul 
de stat se va prezenta următoarele 
documente: Declarația de conformi-
tate CE și/sau Certificat de conformi-
tate CE;  ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

130.26

94 Pipete sero-
logice sticlă 
sticlă 1 ml 

Pipete sero-
logice sticlă 
sticlă 1 ml 

Bucată 22010 1. material: sticlă 2. volum: 1 ml   Pen-
tru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

583,270.87
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95 Salfete cu al-
cool 

Salfete cu 
alcool 

Bucată 11664 1. ambalaj-cutie vacuum de plastic cu 
orificiu în capac pentru posibilitatea 
utilizării individuale a unei bucăţi 2. 
alcool 70 % izopropil 3. nu mai puţin 
de 100 salfete în cutie;  1 bucată- 1 
cutie Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

643,956.48

96 Stativ Pancen-
co

Stativ Pancen-
co

Bucată 285 Stativ Pancenco  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
bunurile neînregistrate în registrul de 
stat se va prezenta următoarele doc-
umente: Declarația de conformitate 
CE  și/sau Certificat de conformitate 
CE și   ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului).*În 
cazul în care bunurile sunt de origine 
din țările CSI se va prezenta orice doc-
ument ce atestă calitatea bunurilor 
recunoscute în țara de origine.  * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

19,661.61
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97 Stative din 
plastic pentru 
10 eprubete

Stative din 
plastic pentru 
10 eprubete

Bucată 170 Stative din plastic pentru 10 eprubete  
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale sem-
nat electronic *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul 
de stat se va prezenta următoarele 
documente: Declarația de conformi-
tate CE și/sau Certificat de conformi-
tate CE;  ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

4,223.48

98 Stative din 
plastic pentru 
20 eprubete

Stative din 
plastic pentru 
20 eprubete

Bucată 2217 Stative din plastic pentru 20 eprubete  
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale sem-
nat electronic *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul 
de stat se va prezenta următoarele 
documente: Declarația de conformi-
tate CE și/sau Certificat de conformi-
tate CE;  ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

70,378.91
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99 Stative din 
plastic pentru 
40 eprubete

Stative din 
plastic pentru 
40 eprubete

Bucată 305 Stative din plastic pentru 40 eprubete 
Pentru dispozitivele medicale Înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medicale a Agentiei Medica-
mentului si Dispozitivelor Medicale 
să se prezinte - extras din Registrul de 
stat al dispozitivelor medicale sem-
nat electronic *Pentru dispozitivele 
medicale neînregistrate în registrul 
de stat se va prezenta următoarele 
documente: Declarația de conformi-
tate CE și/sau Certificat de conformi-
tate CE;  ISO 13485 sau ISO 9001 (în 
dependență de tipul produsului) * 
Toate specificațiile sus-menționate 
obligatori confirmate documental de 
producător semnate electronic. *În 
ofertă se va indica codul produsului 
pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Mostre - Se 
vor prezenta 2 buc. ambalate si 
etichetate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională).

16,628.23

100 Vacutainer, K3 
EDTA (3,6 mg, 
2ml)

Vacutainer, K3 
EDTA (3,6 mg, 
2ml)

Bucată 358400 Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml),  
PET  Pentru dispozitivele medicale 
Înregistrate în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

409,753.01
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101 Vârfuri 0-10 
mkl (alb)

Vârfuri 0-10 
mkl (alb)

Bucată 140230 1.volum: 0 - 10 mkl 2. culoare: alba 
3. material: plastic 4.să corespundă 
pipetelor tip Eppendorf, Hamilton 
și Lenppipet   Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

4,338.71

102 Vârfuri 0-200 
mkl

Vârfuri 0-200 
mkl

Bucată 2354800 1.volum: 0 - 200 mkl 2.să corespundă 
pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și 
Lenppipet  Pentru dispozitivele med-
icale Înregistrate în Registrul de Stat 
al Dispozitivelor Medicale a Agentiei 
Medicamentului si Dispozitivelor 
Medicale să se prezinte - extras din 
Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

60,669.42
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103 Vârfuri 0-5000 
mkl

Vârfuri 0-5000 
mkl

Bucată 43520 1.volum: 0 - 5000 mkl 2.să corespundă 
pipetelor tip Eppendorf, Hamilton 
și Lenppipet   Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

23,426.24

104 Vârfuri 100-
1000 mkl

Vârfuri 100-
1000 mkl

Bucată 872800 1.volum: 100 - 1000 mkl 2.să core-
spundă pipetelor tip Eppendorf, 
Hamilton și Lenppipet  Pentru dis-
pozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

51,097.57
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105 Vârfuri 200-
1000 mkl

Vârfuri 200-
1000 mkl

Bucată 430500 1.volum: 200 - 1000 mkl 2.să core-
spundă pipetelor tip Eppendorf, 
Hamilton și Lenppipet  Pentru dis-
pozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

25,203.38

106 Vârfuri plastic 
0-10 mkl  dia-
metru-5mm, 
lungimea  32 
mm

Vârfuri plastic 
0-10 mkl  dia-
metru-5mm, 
lungimea  32 
mm

Bucată 64000 1.volum: 0 - 10 mkl 2.  material: plas-
tic 3.să corespundă pipetelor tip 
Eppendorf, Hamilton și Lenppipet 
4. lungimea  32 mm  Pentru dispozi-
tivele medicale Înregistrate în Regis-
trul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
a Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

1,980.16
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107 Vârfuri plastic 
5-100 mkl 
(galben)

Vârfuri plastic 
5-100 mkl 
(galben)

Bucată 825600 1.volum: 5 - 100 mkl 2. culoare: 
galben 3. material: plastic 4.să co-
respundă pipetelor tip Eppendorf, 
Hamilton și Lenppipet   Pentru dis-
pozitivele medicale Înregistrate în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

21,270.88

108 Vârfuri univer-
sale cu filtru in 
stative ,pentru 
PCR, libere 
de DN-aze si 
RN-aze,Pyro-
gen -free ,ster-
ile 20 mkl

Vârfuri univer-
sale cu filtru in 
stative ,pentru 
PCR, libere 
de DN-aze si 
RN-aze,Pyro-
gen -free ,ster-
ile 20 mkl

Bucată 12960 Vârfuri universale cu filtru in stative 
,pentru PCR, libere de DN-aze si 
RN-aze,Pyrogen -free ,sterile 20 mkl1.
volum: 20 mkl 2. steril 3.cu filtru în 
stative 4.compatibil cu PCR 2.să co-
respundă pipetelor tip Eppendorf, 
Hamilton și Lenppipet 5. libere de 
DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free   Pen-
tru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

10,195.98
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109 Vârfuri univer-
sale cu filtru in 
stative pentru 
PCR,libere 
de DN-aze si 
RN-aze,ster-
ile, Pyrogen 
-free,100mkl

Vârfuri univer-
sale cu filtru in 
stative pentru 
PCR,libere 
de DN-aze si 
RN-aze,ster-
ile, Pyrogen 
-free,100mkl

Bucată 24020 Vârfuri universale cu filtru in sta-
tive pentru PCR,libere de DN-aze si 
RN-aze,sterile, Pyrogen -free,100mkl 
1.volum: 100 mkl 2. steril 3.cu filtru 
în stative 4.compatibil cu PCR 2.să 
corespundă pipetelor tip Eppendorf, 
Hamilton și Lenppipet 5. libere de 
DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free  Pent-
ru dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

18,897.17

110 Vârfuri univer-
sale cu filtru in 
stative, sterile 
p/u PCR ,libere 
de DN-aze,RN-
aze Pyrogen 
free ,0,5-10mkl 
(lungimea 4 - 
5 cm)

Vârfuri univer-
sale cu filtru 
in stative, 
sterile p/u PCR 
,libere de DN-
aze,RN-aze 
Pyrogen free 
,0,5-10mkl 
(lungimea 4 - 
5 cm)

Bucată 42960 Vârfuri universale cu filtru in sta-
tive, sterile p/u PCR ,libere de DN-
aze,RN-aze Pyrogen free ,0,5-10mkl 
(lungimea 4 - 5 cm) 1. tip: universal cu 
stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil 
cu PCR 0.5 - 10 mkl 5.lungime: 4.5 cm   
6.să corespundă pipetelor tip Eppen-
dorf, Hamilton și Lenppipet  Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

33,797.78
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111 Vârfuri univer-
sale cu filtru in 
stative, sterile 
p/u PCR ,libere 
de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-
free,  200 mkl

Vârfuri univer-
sale cu filtru in 
stative, sterile 
p/u PCR ,libere 
de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-
free,  200 mkl

Bucată 71880 Vârfuri universale cu filtru in stative, 
sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-free,  200 mkl 1. tip: 
universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 
4.compatibil cu PCR 200 mkl 5.să 
corespundă pipetelor tip Eppen-
dorf, Hamilton și Lenppipet  Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

56,549.91

112 Vârfuri univer-
sale cu filtru in 
stative, sterile 
p/u PCR ,libere 
de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-
free,  300 mkl

Vârfuri univer-
sale cu filtru in 
stative, sterile 
p/u PCR ,libere 
de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-
free,  300 mkl

Bucată 9480 Vârfuri universale cu filtru in stative, 
sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-free,  300 mkl 1. tip: 
universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 
4.compatibil cu PCR 300 mkl 5.să 
corespundă pipetelor tip Eppen-
dorf, Hamilton și Lenppipet  Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

7,719.86
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113 Vârfuri univer-
sale cu filtru in 
stative, sterile 
p/u PCR,libere 
de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-
free,  1000 mkl

Vârfuri univer-
sale cu filtru in 
stative, sterile 
p/u PCR,libere 
de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-
free,  1000 mkl

Bucată 69770 Vârfuri universale cu filtru in stative, 
sterile p/u PCR,libere de DN-aze,RN-
aze,Pyrogen-free,  1000 mkl 1. tip: 
universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 
4.compatibil cu PCR 1000 mkl 5.să 
corespundă pipetelor tip Eppen-
dorf, Hamilton și Lenppipet  Pentru 
dispozitivele medicale Înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a Agentiei Medicamentului 
si Dispozitivelor Medicale să se prez-
inte - extras din Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale semnat elec-
tronic *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se 
va prezenta următoarele documente: 
Declarația de conformitate CE și/sau 
Certificat de conformitate CE;  ISO 
13485 sau ISO 9001 (în dependență 
de tipul produsului) * Toate specifi-
cațiile sus-menționate obligatori con-
firmate documental de producător 
semnate electronic. *În ofertă se va 
indica codul produsului pentru a pu-
tea fi identificat conform catalogului 
prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 
2 buc. ambalate si etichetate (se ac-
cepta inscriptia pe ambalaj in una din 
limbile de circulare intenațională).

57,778.86

114 Eprubetă din 
plastic- PS, 
conice , fara 
capac, 10 ml

Eprubetă din 
plastic- PS, 
conice , fara 
capac, 10 ml

Bucată 6000 Eprubetă din plastic conice 1. Material 
PS, de unică folosință  2. fără capac 
3.volum 10 ml  Pentru dispozitivele 
medicale Înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a 
Agentiei Medicamentului si Dispozi-
tivelor Medicale să se prezinte - extras 
din Registrul de stat al dispozitivelor 
medicale semnat electronic *Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate 
în registrul de stat se va prezenta 
următoarele documente: Declarația 
de conformitate CE și/sau Certificat 
de conformitate CE;  ISO 13485 sau 
ISO 9001 (în dependență de tipul 
produsului) * Toate specificațiile 
sus-menționate obligatori confirmate 
documental de producător semnate 
electronic. *În ofertă se va indica cod-
ul produsului pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat. * 
Mostre - Se vor prezenta 2 buc. amba-
late si etichetate (se accepta inscriptia 
pe ambalaj in una din limbile de cir-
culare intenațională).

2,567.21

  Total:         14,910,135.02
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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

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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) conform nece-
sităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023      

Din 25.07.2022

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.gov.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.gov.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 articolelor de uz medical 

pentru Serviciul de perfuziologie (car-
diochirurgie) conform necesităților IMSP 
Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 

 
Informații despre obiectul achiziției:

Co
d 

CP
V

Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Denumirea 
poziției

Unitatea 
de măsură

Cantit
atea

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autor-
itatea contractantă

Valoarea 
estimativă 

fără TVA

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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10
00

00
-1

1
Oxigenator 
pentru adulti 
>80 kg

Oxigenator 
pentru 
adulti >80 
kg

bucată 200

Oxigenator pentru adulti >80 kg cu membrană în set cu: 
- rezervor venos rigid 
- filtru arterial anexat sau incorporat in oxigenator 
- set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu 
setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu solutie 
cardioplegica  
 Custodiol, (vezi desene anexate 1-2),cu elasticitatea poli-
vinilcloridului tubulaturii normala, ce permite utilizarea 
ei fara segment de silicon in pompele secundare: car-
dioplegiei, bottomului ,si ventului stang.                    Debit 
volum maxim (l / min.)   -   Nu mai mic de 8,0 
Vizibilitatea sângelui   -   Da 
Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml)   -   
Până la 270 
Volumul static al priming”-lui filtrului arterial  anexat( ml) 
- pana 160 
Volum static al priming-ului oxigenatorului cu filtrul 
incorporat 
 nu mai mare de (ml)- 351 
Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 
8,0 l / min. 
-   Nu mai mic de 400 
Suprafața schimbului de gaze (m2)   -   Nu mai mică 2,5 
Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.)   -   Nu mai mic 
de 0,4 
Intrare în rezervor venos(inch)   -   ½ 
 Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer  
-   Da       Setul de tubulatura pentru circulatie extracor-
porala conform desenului 1-2. 
- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat 
- +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat( nu 
e nevoie daca incorporat in oxigenator) în lotul dat. 
Mostre setului se vor prezenta la solicitare  conform 
desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru apre-
cierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului.                                                       
Debit volum maxim (l / min.)   -   Nu mai mic de 8,0 
Vizibilitatea sângelui   -   Da 
Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml)   -   
Până la 270 
Volumul static al priming”-lui filtrului arterial  anexat( ml) 
- pana 160 
Volum static al priming-ului oxigenatorului cu filtrul 
incorporat 
 nu mai mare de (ml)- 351 
Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 
8,0 l / min. 
-   Nu mai mic de 400 
Suprafața schimbului de gaze (m2)   -   Nu mai mică 2,5 
Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.)   -   Nu mai mic 
de 0,4 
Intrare în rezervor venos(inch)   -   ½ 
 Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer  
-   Da       Setul de tubulatura pentru circulatie extracor-
porala conform desenului 1-2           Elasticitatea normala 
a polivinilcloridului din care este facut tubulatur, permite 
utilizarea ei in pompele secundare a masinei de CEC 
Stockert S5 ( ventului stang , bottomului, pompei cardio-
plegice) fara segmente de siilicon incorporate in poliv-
inilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, in timpul 
utilizarii tubulaturii!

1600000
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10
00

00
-1

2
Oxigenator 
pentru adulti 
< 80 kg 

Oxigenator 
pentru 
adulti < 80 
kg 

bucată 150

Oxigenator pentru adulti < 80 kg cu membrană în set cu: 
- rezervor venos rigid  
- filtru arterial anexat sau incorporat in oxigenator cu set 
de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul 
de linii pentru cardioplegia prin pompa cu solutie cardio-
plegica  
 Custodiol, (vezi desene anexate 1-2),cu elasticitatea 
polivinilcloridului al tubulaturii normala, ce permite 
utilizarea ei fara segment de silicon in pompele secund-
are: cardioplegiei, bottomului ,si ventului stang . set de 
tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul 
de linii pentru cardioplegie cu Custodiol),  (vezi desene 
anexate 1-2) 
- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat 
- +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat ( nu e 
nevoie daca incorporat in oxigenator)în lotul dat. Debit 
volum maxim (l / min.)   -   Nu mai mic de 6,0 
Vizibilitatea sângelui   -   Da 
Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml)   -   
Până la 270 
Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat 
(ml)   -   Până 100 
Volum static al priming-ului oxigenatorului cu filtrul 
incorporat 
 nu mai mare de (ml)- 351 
Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei 
arteriale (6,0 l / m) 
-   Nu mai mic de 300 
Intrare în rezervor venos (inch)  - ½ cu conector optional 
3/8 
Prelucrare membranelor cu biopolimer   -   Da                                                   
Setul tubulaturii conform desenului 1-2 anexat.  Mostre 
setului se vor prezenta la solicitare  conform desenelor 
1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii 
tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului.       Elastic-
itatea normala a polivinilcloridului din care este facut 
tubulatura de CEC, ce permite utilizarea ei in pompele 
secundare a masinei de CEC Stockert S5 ( ventului stang 
, bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de 
siilicon incorporate in polivinilclorid , fara pericol de 
blocarea pompelor, in timpul utilizarii tubulaturii!

1200000

33
10

00
00

-1

3

Hemocon-
centrator 
pentru adulti 
cu set de 
tubulatura

Hemocon-
centrator 
pentru 
adulti cu set 
de tubula-
tura

bucată 50

“Priming” volum (ml)   -   Nu mai mare de 70 
Suprafața membranei(m2)   -   1,1 
care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină)   -   Da 
Tipul porturilor de sânge (inch)   -   ¼

42500

33
10

00
00

-1

4

Canula ante-
grada car-
dioplegica 
lunga pentru 
interventii 
minimal 
invazive 7 Fr

Canula ante-
grada car-
dioplegica 
lunga pent-
ru interven-
tii minimal 
invazive 7 Fr

bucată 5
Lungimea canulei – 31 cm dimensiunile interne 7 Fr 
Introducer- da 
Diametrul intern -7 Fr

2250

33
10

00
00

-1

5

Canula ante-
grada car-
dioplegica 
lunga pentru 
interventii 
minimal in-
vazive 9 FR

Canula ante-
grada car-
dioplegica 
lunga pent-
ru interven-
tii minimal 
invazive 
9 FR

bucată 5
Lungimea canulei – 31 cm, dimensiunile interne 9 Fr 
Introducer- da 
Diametrul intern -9 Fr

2250
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6

Cap de 
pompa 
centifugala 
compatibila 
cu masina de 
CEC Stockert 
S5

Cap de 
pompa 
centifugala 
compatibila 
cu masina 
de CEC 
Stockert S5

bucată 5 Debit volum maxim  (l/min)- nu mai mic de 8 ,0 ; compat-
ibil cu pompa centrigugala a masinei de CEC Stochert S5 120000

33
10

00
00

-1

7

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   24 
Lungimea 
canulei,  28-
30 cm

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   24 
Lungimea 
canulei,  28-
30 cm

bucată 50

Mărimea internă (Fr)   -   24 
Lungimea canulei, . – de la 28 pana 30 cm 
Introducător   -   Nu 
Capac protectorul al conectorului – Da  
Forma canulei   -   Cu vârful curbat (  cliuv)  
Unghiul cliuvului , grade - 90  
Cliuvul este taiat oblic -Da 
 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 
2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da 
Materialul vârfului   -   Polivinilclorid 
Rezistente la răsucire   -   Armată 
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei   -   
Da 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40  
Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch)   -   3/8

48750

33
10

00
00

-1

8

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   24 
Lungimea 
canulei, 35-
36 cm

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   24 
Lungimea 
canulei, 35-
36 cm

bucată 100

Mărimea internă (Fr)   -   24 
Lungimea canulei, 35– 36 cm 
Introducător   -   Nu 
Capac protectorul al conectorului – Da  
Forma canulei   -   Cu vârful curbat ( cliuv) 
Unghiul cliuvului, grade - 45 
 Inelul bombat deodata dupa cliuv – Da 
Materialul vârfului   -   Polivinilclorid 
Rezistente la răsucire   -   Armată 
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei   -   
Da 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 42  
Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch)   -   3/8

97500

33
10

00
00

-1

9

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   22 
Lungimea 
canulei, 28-
30 cm

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   22 
Lungimea 
canulei, 28-
30 cm

bucată 10

Mărimea internă (Fr)   -   22 
Lungimea canulei,28-30 cm 
Introducător   -   Nu 
Capac protectorul al conectorului – Da  
Forma canulelor   -   Cu vârful curbat (cliuv) 
Unghiul cliuvului grade- 90 
Cliuvul este taiat oblic -Da 
Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 
urechiuse semilunare pentru sutura- Da 
Materialul vârfului   -   Polivinilclorid 
Rezistente la răsucire   -   Armată 
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei   -   
Da 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 30  
Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch)   -   3/8

9750
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10

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   22 
Lungimea 
canulei,35– 
36 cm

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   22 
Lungimea 
canulei,35– 
36 cm

bucată 60

Mărimea internă (Fr)   -   22 
Lungimea canulei, aprox. – 35-36 cm 
Introducător   -   Nu 
Capac protectorul al conectorului – Da  
Forma canulei   -   Cu vârful curbat ( cliuv) 
Unghiul cliuvului, grade - 45 
 Inelul bombat deodata dupa cliuv – Da 
Materialul vârfului   -   Polivinilclorid 
Rezistente la răsucire   -   Armată 
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei   -   
Da 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 55  
Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch)   -   3/8

58500

33
10

00
00

-1

11

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   20 
Lungimea 
canulei ,cm  
28-30 cm

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   20 
Lungimea 
canulei ,cm  
28-30 cm

bucată 20

Mărimea internă (Fr)   -   20 
Lungimea canulei ,28-30 cm 
Introducător   -   Nu 
Capac protectorul al conectorului – Da   
Forma canulelor   -  cu varful curbat ( cliuv) 
Vârful este taiat oblic -Da 
Unghiul cliuvului grade- 90 
 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 
2 urechiuse semilunare pentru sutura- Da 
Materialul vârfului   -   Polivinilclorid 
Rezistente la răsucire   -   Armată 
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei   -   
Da 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 
litri /min, mm Hg – nu mai mare de 45  
Mărimea  conectorului integrat( nu anexat!) (inch)   -   3/8

19500

33
10

00
00

-1

12

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   20 
Lungimea 
canulei ,cm 
-35-36

Canule 
aortica pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (Fr)   
-   20 
Lungimea 
canulei ,cm 
-35-36

bucată 20

Mărimea internă (Fr)   -   20 
Lungimea canulei ,cm-35-36 
Introducător   -   Da 
Capac protectorul al conectorului – Da   
Forma canulelor   -   Dreaptă alungită 
Materialul vârfului   -   Polivinilclorid 
Rezistente la răsucire   -   Armată 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 
litri /min, mm Hg – nu mai mare de 50  
Mărimea conectorului integrat( nu anexat!) (inch)   -   3/8

19500

33
10

00
00

-1

13

Canule 
aortica pen-
tru adulti  
Mărimea 
internă (Fr)   
-   18 
Lungimea 
canulei ,cm 
35-36

Canule 
aortica pen-
tru adulti  
Mărimea 
internă (Fr)   
-   18 
Lungimea 
canulei ,cm 
35-36

bucată 20

Mărimea internă (Fr)   -   18 
Lungimea canulei ,cm 35-36 
Introducător   -   Da 
Capac protectorul al conectorului – Da   
Forma canulelor   -   Dreaptă alungită 
Materialul vârfului   -   Polivinilclorid 
Rezistente la răsucire   -   Armată 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 
litri /min, mm Hg – nu mai mare de 70  
Mărimea conectorului (inch)   -   3/8

19500

33
10

00
00

-1

14 Canule 
venoase

Canula ve-
noasa  in 2 
etape pent-
ru adulti

bucată 10

Mărimea  internă (Fr)   -   36/51 
Forma canulei   -   Dreaptă 
Lungimea canulei, aprox. Cm – 38  
Introducer – Da 
Rezistente la răsucire   -   Armată 
Prevăzute cu marcaje de adâncime   -   Da  
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 5  
Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!)  (inch)   
-   ½

4500



80

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI
33

10
00

00
-1

15 Canule 
venoase

Canula ve-
noasa bilu-
men pentru 
adulti

bucată 20

Mărimea  internă (Fr)   -   34/46 
Forma canulei   -   Dreaptă 
Lungimea canulei , cm -38  
Introducer – Da 
Rezistente la răsucire   - Armată  
Prevăzute cu marcaje de adâncime   -   Da 
 Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6  
Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!)   (inch)   
-   ½

8000

33
10

00
00

-1

16 Canule 
venoase

Canula ve-
noasa bilu-
men pentru 
adulti

bucată 10

Mărimea  internă (Fr)   -   32/40 
Forma canulei   -   Dreaptă 
Lungimea canulei , cm -38,1  
Introducer – Da 
Rezistente la răsucire   - Armată  
Prevăzute cu marcaje de adâncime   -   Da 
 Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6  
Mărimea conectorului incorporat( nu anexat!)   (inch)   
-   ½

4000

33
10

00
00

-1

17 Canule 
venoase

Canula 
venoasa 
bilumen 
ovale aplati-
zate pentru 
adulti 

bucată 20

Mărimea  internă (Fr)   -   36-46 
Forma canulei   -   Dreaptă, cu lumen aplatizat 
Rezistente la răsucire   -   Armată 
Prevăzute cu marcaje de adâncime   -   Da 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6  
Mărimea conectorului incorporat (inch)   -   ½

8000

33
10

00
00

-1

18

Canulă 
venoasă 
monolumen 
încovoiate 
tip „Pacifi-
co”pentru 
adulti

Canulă 
venoasă 
monolumen 
încovoiate 
tip „Pacifi-
co”pentru 
adulti

bucată 60

Mărimea  internă (Fr)   -   31 
Forma canulei   -   Încovoiată 
Tipul vârfului   -   Metalic 
Lungimea canulei , cm – 35,6 cm 
Rezistente la răsucire   -   Armate 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20  
Mărimea conectorului   (inch)   -   3/8

33000

33
10

00
00

-1

19

Canulă 
venoasă 
monolumen 
încovoiate 
tip „Pacifi-
co”pentru 
adulti

Canulă 
venoasă 
monolumen 
încovoiate 
tip „Pacifi-
co”pentru 
adulti

bucată 20

Mărimea  internă (Fr)   -   28 
Forma canulei   -   Încovoiată 
Tipul vârfului   -   Metalic 
Lungimea canulei , cm – 35,6 cm 
Rezistente la răsucire   -   Armate 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25  
Mărimea conectorului   (inch)   -   3/8

11000

33
10

00
00

-1

20

Canulă 
venoasă 
monolumen 
încovoiate 
tip „Pacifi-
co”pentru 
adulti

Canulă 
venoasă 
monolumen 
încovoiate 
tip „Pacifi-
co”pentru 
adulti

bucată 40

Mărimea  internă (Fr)   -   24 
Forma canulei   -   Încovoiată 
Tipul vârfului   -   Metalic 
Lungimea canulei , cm – 35,6 cm 
Rezistente la răsucire   -   Armate 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25  
Mărimea conectorului (inch)   -   3/8

22000
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21

Canulă 
venoasă 
monolumen 
încovoiate 
tip „Pacifi-
co”pentru 
adulti

Canulă 
venoasă 
monolumen 
încovoiate 
tip „Pacifi-
co”pentru 
adulti

bucată 20

Mărimea  internă (Fr)   -   22 
Forma canulei   -   Încovoiată 
Tipul vârfului   -   Metalic 
Lungimea canulei , cm – 35,6 cm 
Rezistente la răsucire   -   Armate 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 
Mărimea conectorului (inch)   -   3/8

11000

33
10

00
00

-1

22

Canulă 
venoasă 
monolumen 
dreaptă 
pentru adulti 
Mărimea  
internă (Fr)   
-   36 
Forma canu-
lei   -   dreap-
ta 

Canulă 
venoasă 
monolumen 
dreaptă 
pentru 
adulti 
Mărimea  
internă (Fr)   
-   36 
Forma 
canulei   -   
dreapta 

bucată 10

Mărimea  internă (Fr)   -   36 
Forma canulei   -   dreapta  
Tipul vârfului   - polivinilclorid 
Lungimea canulei cm – 38,1   
Rezistente la răsucire   -   Armate 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 12 
Mărimea conectorului (inch)   -3/8

3300

33
10

00
00

-1

23

Canulă 
venoasă 
monolumen 
dreaptă 
pentru adulti 
Mărimea  
internă (Fr)   
-   34 
Forma 
canulelor   -   
Dreaptă

Canulă 
venoasă 
monolumen 
dreaptă 
pentru 
adulti 
Mărimea  
internă (Fr)   
-   34 
Forma 
canulelor   -   
Dreaptă

bucată 60

Mărimea  internă (Fr)   -   34 
Forma canulelor   -   Dreaptă 
Tipul vârfului   -   Polivinilclorid 
Lungimea canulei cm – 38,1   
Rezistente la răsucire   -   Armate 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 
Mărimea conectorului incorporat (inch)   -   3/8

19800,00

33
10

00
00

-1

24

Canulă 
venoasă 
monolumen 
dreaptă 
pentru adulti 
Mărimea  
internă (Fr)   
-   32 
Forma 
canulelor   -   
Dreaptă

Canulă 
venoasă 
monolumen 
dreaptă 
pentru 
adulti 
Mărimea  
internă (Fr)   
-   32 
Forma 
canulelor   -   
Dreaptă

bucată 40

Mărimea  internă (Fr)   -   32 
Forma canulelor   -   Dreaptă 
Tipul vârfului   -   Polivinilclorid 
Lungimea canulei cm – 38,1   
Rezistente la răsucire   -   Armate 
Gradient ( diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 
5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 
Mărimea conectorului incorporat  (inch)   -   3/8

13200,00

33
10

00
00

-1

25 Venturi 
cardiace

Venturi 
cardiace bucată 200

 Mărimea internă(Fr)   -   16 Material tubului   -   Silicon 
Material conductorului   -   Polivinilclorid 
Rigiditatea conductorului   -   Minimală

66000,00

33
10

00
00

-1

26

Canule 
pentru car-
dioplegie 
antegradă cu 
vent pentru 
adulti

Canule pen-
tru cardio-
plegie an-
tegradă cu 
vent pentru 
adulti

bucată 360 Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru 
adulti. Mărimea internă(Fr)   -   7 109800,00

33
10

00
00

-1

27

Canule pen-
tru perfuzia 
coronariană 
directă  pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (mm)   
-   3

Canule pen-
tru perfuzia 
coronariană 
directă  pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă 
(mm)   -   3

bucată 10
Stingă cu unghiul 45¢   -   „female”(feminin) 
Tipul conectorului   -   Luer loock 
Mărimea (mm)   -   3

2350,00
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28

Canule pen-
tru perfuzia 
coronariană 
directă  pen-
tru adulti 
Mărimea 
internă (mm)   
-   3,5

Canule pen-
tru perfuzia 
coronariană 
directă  pen-
tru adulti 
Mărimea in-
ternă (mm)   
-   3,5

bucată 10
Stingă cu unghiul 45¢   -   „female”(feminin) 
Tipul conectorului   -   Luer loock 
Mărimea (mm)   -   3,5

2350,00

33
10

00
00

-1

29

Canule pen-
tru perfuzia 
coronariană 
directă  pen-
tru adulti. 
Mărimea 
internă (mm)   
-   4

Canule pen-
tru perfuzia 
coronariană 
directă  pen-
tru adulti. 
Mărimea 
internă 
(mm)   -   4

bucată 10
Stingă cu unghiul 45¢   -   „female”(feminin) 
Tipul conectorului   -   Luer loock 
Mărimea (mm)   -   4

2350,00

33
10

00
00

-1

30

Canule pen-
tru perfuzia 
coronariană 
directă  pen-
tru adulti. 
Mărimea 
internă (mm)   
-   5

Canule pen-
tru perfuzia 
coronariană 
directă  pen-
tru adulti. 
Mărimea 
internă 
(mm)   -   5

bucată 10
Stingă cu unghiul 45¢   -   „female”(feminin) 
Tipul conectorului   -   Luer loock 
Mărimea (mm)   -   5

2350,00

33
10

00
00

-1

31

Canule pen-
tru perfuzia 
coronariană 
directă  pen-
tru adulti 
. Mărimea 
internă (mm)   
-   3 

Canule pen-
tru perfuzia 
coronariană 
directă  pen-
tru adulti 
. Mărimea 
internă 
(mm)   -   3 

bucată 10

Dreaptă cu unghiul 90¢   -   „female”(feminin) 
Tipul conectorului-   Luerlock 
Material al vârfului   -   Polivinilclorid 
Material al tubului   -   Stainless steel

2350,00

33
10

00
00

-1

32

Canule 
pentru 
perfuzia 
coronariană 
directă  
pentru 
adulti.  
Mărimea 
internă (mm)   
-   3,5

Canule 
pentru 
perfuzia 
coronariană 
directă  
pentru 
adulti.  
Mărimea 
internă 
(mm)   -   3,5

bucată 10

Dreaptă cu unghiul 90¢   -   „female”(feminin) 
Tipul conectorului-   Luerlock 
Material al vârfului   -   Polivinilclorid 
Material al tubului   -   Stainless steel

2350,00

33
10

00
00

-1

33

Canule 
pentru 
perfuzia 
coronariană 
directă  
pentru 
adulti. 
Mărimea 
internă (mm)   
-   4

Canule 
pentru 
perfuzia 
coronariană 
directă  
pentru 
adulti. 
Mărimea 
internă 
(mm)   -   4

bucată 10

Dreaptă cu unghiul 90¢   -   „female”(feminin) 
Tipul conectorului-   Luerlock 
Material al vârfului   -   Polivinilclorid 
Material al tubului   -   Stainless steel

2350,00

33
10

00
00

-1

34

Canule 
pentru 
perfuzia 
coronariană 
directă  
pentru 
adulti. 
Mărimea 
internă (mm)   
-   5

Canule 
pentru 
perfuzia 
coronariană 
directă  
pentru 
adulti. 
Mărimea 
internă 
(mm)   -   5

bucată 10

Dreaptă cu unghiul 90¢   -   „female”(feminin) 
Tipul conectorului-   Luerlock 
Material al vârfului   -   Polivinilclorid 
Material al tubului   -   Stainless steel

2350,00
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35

Adaptor 
cardioplegic 
pentru 
cardioplegia 
selectiva 
coronara

Adaptor 
cardioplegic 
pentru 
cardioplegia 
selectiva 
coronara

bucată 40 Lungime piciorului comun (cm)   -   8,9 
Lungimea piciorelor separate (cm) -25,4 4800,00

33
10

00
00

-1

36
Cardiac 
aspirator 
(sump) 

Cardiac 
aspirator 
(sump) 

bucată 160 Mărimea, (Fr)   -   18 25600,00

33
10

00
00

-1

37

Consumabile 
pentru 
masurarea 
Timpului 
Activat de 
Coagulare

Consumabile 
pentru 
masurarea 
Timpului 
Activat de 
Coagulare

bucată 2700 Compatibile cu aparat HMS plus 666900,00

33
10

00
00

-1

38

Consumabile 
pentru 
masurarea 
sensibilitatii la 
heparina

Consumabile 
pentru 
masurarea 
sensibilitatii la 
heparina

bucată 27 Compatibile cu aparat HMS plus 14499,00

33
10

00
00

-1

39

Consumabile 
pentru 
masurarea 
concentratiei 
heparinei in 
sange

Consumabile 
pentru 
masurarea 
concentratiei 
heparinei in 
sange

bucată 27 Compatibile cu aparat HMS plus 8910,00

33
10

00
00

-1

40 Senzor 
pentru nivel 

Senzor 
pentru nivel bucată 400 Compatibile pentru aparatul de CEC Stochert S5   -   Da 136000,00

33
10

00
00

-1

41

Consumabile 
pentru 
masurarea 
parametrilor  
saturatiei 
venoase 
temperaturii si 
hematocritei

Consumabile 
pentru 
masurarea 
parametrilor  
saturatiei 
venoase 
temperaturii 
si 
hematocritei

bucată 15
Venos –Da 
Diametr (inch)- 1/2 
Compatibile pentru aparatul de CEC Stockert SIII  -   Da

36000,00

33
10

00
00

-1

42 Minisucker Minisucker bucată 15 Dimensiuni interne 9 fr ( 3mm ) cu oliva de  11 Fr (3,7 
mm) cu silicon la capat 3330,00

33
10

00
00

-1

43

Set de 
salvare 
sîngelui 
autolog 

Set de 
salvare 
sîngelui 
autolog 

bucată 15
Set de salvare sîngelui autolog compatibil cu aparatul 
Cell Saver SORIN GROUP Xtra ATS Auto Transfusion 
System

105000,00

33
10

00
00

-1

44 Sac pentru 
perfuzat 

Sac pentru 
perfuzat bucată 100

Volume, ml 2000  
Steril- Da 
Conector -female luer

10000,00

33
10

00
00

-1

45

Borcan 
pentru 
aspiratie 
externa 

Borcan 
pentru 
aspiratie 
externa 

bucată 360 Volume litri- 2 88200,00
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33

10
00

00
-1

46

Consumabile 
pentru 
masurarea 
permanenta 
presiunii de 
masina si 
cardioplegiei

Consumabile 
pentru 
masurarea 
permanenta 
presiunii de 
masina si 
cardioplegiei

bucată 10 compatibile cu masina de circulatie extracorporala 
Stochert SIII 3500,00

 
 V

al
oa

-
re

a 
es

ti-
m

at
iv

ă 

4675139,00

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

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat 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 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 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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform 
necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023

  

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 
22/2

Numărul de telefon/fax 022/222-445

Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.gov.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.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet 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)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.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 de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de 
implant și consumabilelor pentru electrofiziologie 
conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie 
pentru anul 2023    
 

Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV Nr. 
Lot Denumire Lot Denumirea 

poziției

Unitate 
de mă-

sură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă

33100000-1 1

Electrocardiostimu-la-
tor monocameral, SR, 
cu regim de stimulare 
AAIR, VVIR inclusiv cu 
electrod endocardial

Electrocardi-
ostimu-lator 
monocameral, 
SR, cu regim de 
stimulare AAIR, 
VVIR inclusiv cu 
electrod endo-
cardial

bucată 300

Electrocardiostimulator monocameral SR, RMN 
compatibil 1.5T, cu regim de stimulare AAIR, VVIR 
inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 58-
65 cm, diametru  6F -7 F, cu fixare active. Solicitare 
dimensiunei electrodului la cerinta specialistului.

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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33100000-1 2

Electrocardiostimula-
tor bicameral, DR, cu 
regim de stimulare 
DDDR inclusiv cu 2 
electrozi endocardiale

Electrocardi-
ostimulator 
bicameral, 
DR, cu regim 
de stimulare 
DDDR inclusiv 
cu 2 electrozi 
endocardiale

bucată 150

Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN com-
patibil 1.5T, cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 
electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu  lungi-
mea 52-58 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 
58-65 cm, diametru  6F-7F, cu fixarea active.  So-
licitare dimensiunei electrozilor la cerinta specia-
listului.

33100000-1 3

Cardioverter-defi-
brilator impalntabil 
bicameral de tip DR, 
inclusive cu electrod 
de socare de tip DF4

Cardiover-
ter-defibrilator 
impalntabil 
bicameral de 
tip DR, inclusi-
ve cu electrod 
de socare de 
tip DF4

bucată 5

Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral 
de tip DR, RMN compatibil 1.5T,  longivitate dispo-
zitivului minimum 9 ani , inclusiv cu electrod atri-
al, diametru 6-7F, lungimea 52-58cm și electrod 
ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diame-
tru  7F-9F,  de tip DF4, cu fixație activă.  Solicitare 
dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.

33100000-1 4

Cardioverter-defi-
brilator impalntabil 
monocameral de 
tip VR, inclusive cu 
electrod de socare de 
tip DF4

Cardiover-
ter-defibrilator 
impalntabil 
monocameral 
de tip VR, in-
clusive cu elec-
trod de socare 
de tip DF4

bucată 10

Cardioverter-defibrilator implantabil monocame-
ral de tip VR RMN compatibil 1.5T, longivitate dis-
pozitivului minimum 10 ani, inclusiv cu electrod 
ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diame-
tru 7F-9 F,  de tip DF4 cu fixație activă.  Solicitare 
dimensiunei electrodului la cerinta specialistului.

33100000-1 5

Cardiostimulator 
tricameral (biven-
tricular) CRT – P in 
complect cu electrozi 
si kituri pentru intu-
barea sinusului coro-
narian

Cardiostimula-
tor tricameral 
(biventricular) 
CRT – P in com-
plect cu elec-
trozi si kituri 
pentru intuba-
rea sinusului 
coronarian

bucată 14

Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P 
(device pentru terapie de resincronizare) in com-
plect cu electrozi: atrial cu lungimea 52-56 diame-
tru  6F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept 
cu lungimea 58-65 diametru  6F-7F, cu fixarea ac-
tiva, electrod pentru sinus coronarian diametru  
4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem 
de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian 
minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru 
venografie sinusului coronarian; ghid coronarian 
hidrofil d- 0.014.

33100000-1 6 Introducer 6-9F de tip 
“peel-away”

Introducer 6-9F 
de tip “pe-
el-away”

bucată 470 Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 
11-15 cm diametru 6F-10F

33100000-1 7
Set introductor pen-
tru punctie venei 
centrale scurt

Set introductor 
pentru punctie 
venei centrale 
scurt

set 100

Lungimea canulei utile de 10 -  12 cm, cu ID de 6F, 
7F, 8F cu valve hemostatica, pentru abord femoral 
se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil 
sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm 
de tip J cu diametre de 0,035;  0,038;  ac de punc-
tie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si in-
clusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru 
o mai usoara spalare a acestora inainte de proce-
dura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker 
radiopoac exact in extremitatea distala.

33100000-1 8
Registrator implan-
tabil de tip “loop-re-
corder”

Registrator 
implantabil de 
tip “loop-recor-
der”

bucată 5
Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, du-
rată registrarii minimum 3 ani, compatibil cu sca-
nare a RMN.

33100000-1 9
Kit-set cu electrod 
endocardial pentru 
stimularea temporara

Kit-set cu 
electrod endo-
cardial pentru 
stimularea 
temporara

set 100
Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea 
temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bi-
polara, d- 5-6F.



87

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

33100000-1 10
Set steril getabil pen-
tru interventii ( pace-
maker )

Set steril ge-
tabil pentru 
interventii ( 
pacemaker )

set 475

1.   1 buc.: câmp cu bord adeziv - dimensiuni 175x175cm 
(+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 
20 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 40 
mcm grosime; grad de absorbție minim 0,75g/dm2; cu 
bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe).                                                                                
2. 1 buc.: câmp bistratificat cu bord adeziv – dimensiuni 
90x75 cm(+/-5cm), bord adeziv – min 5cm. 2 straturi: strat 
absorbant din viscoză minim 20 g/m2; strat impermeabil din 
polietilenă minim 40 mcm; grad de absorbție minim 0,75g/
dm2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fe
țe).                                                              3. 1 buc.: câmp de masă 
ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: 
strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat imper-
meabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 
2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața.                           4. 
1buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, din 
dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă din viscoză 
minim 25 g/m2 cu zona de absorbție 65x85 cm (±5 cm) (se va 
exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.                                            
5. 3 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, minim 15x25cm.              
6. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm(+/-2cm), 2 straturi: a) 
impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) ab-
sorbant din poliester minim 40g/dm2; pentru fixarea tuburi-
lor.                                                   7. 200 buc.: Tampon absorbant 
din viscoză/poliester - dimensiuni 10x10cm(+/-3cm), minim 
4 straturi, capacitatea de absorbție a lichidelor - minim 700%.                                                                               
8. 1 buc.: Câmp angiografie cu dimensiuni 240x330cm (+/-
10cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona 
critică 90x110 mm (+/-10cm) – ranforsată, triplu stratificată, 
din viscoză minim 50g/m2, polietilenă minim 50mcm, polipro-
pilenă minim 10g/m2, cu grad înalt de absorbţie nu mai puțin 
de 3,5 g/dm2, cu 2 orificii de 5x10cm (+/-2cm), cu bord adeziv 
impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). 
b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x320cm. c) Margini 
laterale transparente, dim. 70x320cm. Toate zonele câmpului 
vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se 
dezlipească în mediu uscat și/sau lichid.                                  9. 
3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de 
polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, gro-
simea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu 
laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, 
se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor 
de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 
130 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).                                                      
10. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pere-
che; N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potential 
alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), 
rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor me-
talice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, 
grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe inte-
rior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL 
– nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a perso-
nalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul 
de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – 
conform standardului EN 374-2:2014)).                 11. 1 buc.: husă 
ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.                                                                                                        
12. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgica-
lă.                                                13. 2 buc.: Bol 500 ml din polipropi-
len, gradat, transparent.                     14. 2 buc.: Bol 250 ml din po-
lipropilen, gradat, colorat.                            15. 1 buc.: Bol min.120 
ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, 
înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”.                                                                                                       
16. 5 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm
.                                               17. 1 buc.: Bisturiu cu protecția lamei 
nr. 22.                                               18. 1 buc.: Forceps – aprox. 12 cm
.                                                               19. 4 buc.: Pensă  - aprox. 10c
m.                                                                   20. 5 perechi: Bahile albe 
din material neţesut.                                         21. 5 buc.: Mască 
chirurgicală 3 straturi, incl. strat antibacterian.         22. 5 buc.: 
Bonetă chirurgicală bărbaţi.                                                    23. 2 
buc.: Bonetă chirurgicală femei.  

33100000-1 11
Set introductor pen-
tru punctie venei 
femurala scurt

Set introductor 
pentru punctie 
venei femurala 
scurt

set 450

Lungimea canulei utile de 10 -  12 cm, cu ID de 
6F-8 F cu valve hemostatica, pentru abord femo-
ral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxida-
bil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 
cm de tip J cu diametre de 0,035;  0,038;  ac de 
punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul 
si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic 
pentru o mai usoara spalare a acestora inainte 
de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu 
marker radiopoac exact in extremitatea distala.



88

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

33100000-1 12 Cateter electrod dia-
gnostic

Cateter elec-
trod diagnostic bucată 50

Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie 
intracavitar 4 polar, dimensiuni 5F- 6 F cu curbura 
fixa tip Josephson, spaţiu între electrozi 2-5-2 sau 
5 mm, lungimea 90 - 125 cm. Catetere să fie com-
patibile cu cablu de conectare. Posibiltatea de a 
folosi la pacienți pediatrici.

33100000-1 13
Cateter electrod dia-
gnostic pentru sinus 
coronarian

Cateter elec-
trod diagnostic 
pentru sinus 
coronarian

bucată 140

Cateter electrod de diagnostic electrofiziolo-
gie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5F, 6F cu 
curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni 
M(medium), L (large),   spaţiu între electrozi 2-8-
2, 2-5-2. 2 mm sau 5 mm, lungimea 90 - 115 cm . 
Catetere să fie compatibile cu cablu de conecta-
re. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. 
Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu 
posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani

33100000-1 14 Cateter electrod dia-
gnostic

Cateter elec-
trod diagnostic bucată 25

Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie 
intracavitar  20 polar de tip HALO, dimensiuni  6F 
- 7 F cu curbura deflectabilă unidirecţional, spaţiu 
între electrozi 2, 5,  2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponi-
bile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 
90-115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu 
de conectare. Catetere electrozi diagnostice și 
de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 
18 ani

33100000-1 15 Cateter electrod abla-
ție cu RF 

Cateter elec-
trod ablație 
cu RF 

bucată 60

Cateter electrod ablaţie dimensiuni 7F- 8F, 4 polar 
cu vîrful electrodului 4 mm, spaţiu între electrozi 
2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii 
de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura 
deflectabilă uni- sau bidirecţional, disponibile în 
tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), 
lungimea 100- 115 cm. Catetere să aiba posibi-
litatea de registrarea intracardiacă, stimularea 
cardiacă și vîrful de a livra energie de la generato-
rul de radiofrecvenţă cu puterea maxima 70 Wt. 
Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare 
și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibiltatea de a 
folosi la pacienți pediatrici.

33100000-1 16 Cateter electrod abla-
ție RF cu irigare 

Cateter elec-
trod ablație RF 
cu irigare 

bucată 70

Cateter electrod ablaţie dimensiuni 7F- 8F, 4 polar 
cu vîrful electrodului 3.5 si 4 mm, cu port supli-
mentar pentru canal de răcire uniformă, spaţiu 
între electrozi 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă 
uni- sau bidirecţional, disponibile în tipuri de cur-
bură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 
cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea 
intracardiacă, stimularea cardiacă și vîrful de a 
livra energie de la generatorul de radiofrecvenţă 
cu puterea maximală 50W. Catetere să fie com-
patibile cu cablu de conectare și generatorul de 
RF IBI 1500T11. Posibiltatea de a folosi la pacienți 
pediatrici.

33100000-1 17 Cabluri conectare 
autoclavabile 

Cabluri conec-
tare autocla-
vabile 

bucată 5
Cablu conectare autoclavabile pentru electrod 
diagnostic 4 pin, lungime 150-180 cm, să fie com-
patibile cu cateter electrod diagnostic.

33100000-1 18 Cabluri conectare 
autoclavabile 

Cabluri conec-
tare autocla-
vabile 

bucată 3
Cablu conectare autoclavabile pentru electrod 
diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie 
compatibile cu cateter electrod diagnostic.

33100000-1 19 Cabluri conectare 
autoclavabile 

Cabluri conec-
tare autocla-
vabile 

bucată 3

Cablu conectare autoclavabile pentru electrod 
ablaţie 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu 
electrod de ablație și cu generatorul de radiofrec-
venţă IBI-1500T11.
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33100000-1 20
Set tubulatură pentru 
electrod ablaţie cu 
irigare

Set tubulatură 
pentru elec-
trod ablaţie cu 
irigare

set 10
Setul să fie compatibil cu generatorul de ra-
diofrecvenţă IBI-1500T11 și pompa de irigare 
Cool Point (SJ Medical)

33100000-1 21 Patch-kit (electrozi set 
pentru 3D mapping)

Patch-kit (elec-
trozi set pentru 
3D mapping)

set 10
Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru 
mapparea 3D, compatibile cu sistemul de naviga-
re EnSite Velocity (SJMedical)

33100000-1 22
Set steril getabil pen-
tru interventii (elec-
trofiziologie)

Set steril geta-
bil pentru in-
terventii (elec-
trofiziologie)

set 150

1.      1 buc.: câmp de masă instrumentar, ranforsat - 150x150cm (+/-5cm), 
zonă absorbantă pe toată suprafața, 2 straturi: strat absorbant din poli-
propilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm 
grosime.  
2.      1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona ab-
sorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 
20 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime.  
3.      1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, din dimen-
siuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă din viscoză minim 25 g/m2 cu 
zona de absorbție 65x85 cm (±5 cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofo-
bă). Pictogramă pentru ghidare. 
4.      5 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, minim 20x25cm.  
5.      1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm(+/-2cm), 2 straturi: a) impermeabil 
din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 
40g/dm2; pentru fixarea tuburilor. 
6.      70 buc.: Tampon absorbant din viscoză/poliester - dimensiuni 
10x10cm(+/-3cm), minim 4 straturi, capacitatea de absorbție a lichidelor 
- minim 700%.  
7.      1 buc.: Câmp angiografie cu dimensiuni 240x330cm (+/-10cm), 
integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică 90x110 
mm (+/-10cm) – ranforsată, triplu stratificată, din viscoză minim 50g/m2, 
polietilenă minim 50mcm, polipropilenă minim 10g/m2, cu grad înalt de 
absorbţie nu mai puțin de 3,5 g/dm2, cu 2 orificii de 5x10cm (+/-2cm), cu 
bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). 
b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x320cm. c) Margini laterale 
transparente, dim. 70x320cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% 
etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/
sau lichid. 
8.      3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipro-
pilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului 
SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura imper-
meabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) 
Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până 
la poale) - 130 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 
9.      3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; 
N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut 
(proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții 
chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la 
rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 
mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența 
la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a 
personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de 
penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform 
standardului EN 374-2:2014)). 
10.   1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 
11.   1 buc.: husă – 20x30cm(+/-3cm), transparent.  
12.   1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu 
elastic. 
13.   1 buc.: husă ecran angiograf – 100x100cm(+/-3cm), transparentă. 
14.    4 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 
15.   2 buc.: Bol 250ml din polipropilen, gradat, transparent. 
16.   1 buc.: Bol min.120ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și 
capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 
17.   1 buc.: Bisturiu N11.  
18.   2 buc. Pahar gradat min.150ml, transparent. 
19.   3 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.  
20.   1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.  
21.   2 buc: Ac seringa 21G.  
22.   2 buc.: Ac seringă 22G. 
23.   1 buc.: Prelungitor PVC minim 180 cm, rezistent la 500Psi, compatibil 
cu toate seringile de la diferiți producători. 
24.   5 perechi: Bahile albe din material neţesut. 
25.   5 buc.: Mască chirurgicală 3 straturi, incl. strat antibacterian  
26.   5 buc.: Bonetă chirurgicală bărbaţi. 
27.   2 buc.: Bonetă chirurgicală femei.
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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

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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
din 26.07.2022 

privind “Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru 
anul 2023 (repetat nr. 1)”  
 (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. 

Chișinău, 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:

Constantin Nedelea

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

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 de achiziție responsabilă 
de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru 

necesitățile sistemului de sănătate

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor

Cantitate/ Unitate 
de măsură Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 33600000-6

Albumina 
umana (in 

macroagre-
gate) (MAA)

62 flacoane

Kit pentru scintigrafia pulmonară de perfuzie. Forma farmaceutică – Pulbere pentru suspen-
sie injectabilă. Unitatea de măsură - Flacon. Prețurile cu și fără TVA se vor indica per flacon. 
Ofertantul va prezenta: 1. Certificat GMP (valabil la data deschiderii ofertelor), care va confirma 
respectarea cerinţele de fabricare a produselor radiofarmaceutice, confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului. 2. Rezumatul caracteristicilor produsului – RCP (Summa-
ry of product characteristics), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 3. 
Declarație prin care se garantează livrarea kitului (ligandului) cu termen de valabilitate restant 
(la momentul livrării) de cel puțin 9 luni, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului. Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate în

Republica Moldova. În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica Moldova, se va 
prezenta dovada autorizării medicamentului: - de către Agenția Europeană a Medicamentului 
(European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau 
în țara de origine (confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului). Livrarea va fi 
efectuată în termen de 20 de zile de la solicitarea beneficiarului.

44 411.61 lei



92

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

2 33600000-6

Generator 
Mo99-Tc99m 
(Pertechne-
tate) 18-20 

GBq (la data 
calibrării - 

administrării 
radionuclid-

ului)

113 bucăți

Unitatea de măsură - bucată. Prețurile cu și fără TVA se vor indi-
ca per bucată. Ziua livrării generatorului - vineri. Ziua calibrării 
eluției de Tc99m - luni.

Radioactivitatea în ziua calibrării eluției (luni) – 18-20 GBq (in-
stituția medico-sanitară publică va informa preventiv operator-
ul economic desemnat cîștigător, astfel încît termenul cuprins 
între data solicitării și data livrării produsului va fi de pînă la 1 
săptămînă). Generatoarele vor fi însoțite de flacoane de evac-
uare și flacoane cu conținut de eluent (de ex. soluție de clorură 
de sodiu 9 mg/ml). Ofertantul va prezenta: 1. Certificat GMP 
(valabil la data deschiderii ofertelor), care va confirma respec-
tarea cerinţele de fabricare a produselor radiofarmaceutice, 
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
2. Rezumatul caracteristicilor produsului – RCP (Summary of 
product characteristics), confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. Se acceptă medicamente autoriza-
te și neautorizate în Republica Moldova. În cazul ofertării unui 
medicament neautorizat în Republica Moldova, se va prezenta 
dovada autorizării medicamentului: - de către Agenția Euro-
peană a Medicamentului (European Medicines Agency- EMA) 
sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) 
sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Can-
ada, Japonia, Australia sau în țara de origine (confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului). Ofertantul de-
semnat cîștigător va prezenta, la momentul livrării, Autorizația 
radiologică parțială de import (valabilă la momentul livrării) și/
sau alte documente prevăzute în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 727/2014, eliberate de către Agenţia Naţională 
de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice. Se 
acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica 
Moldova.

1641149,99 lei

3 33600000-6

Stannous 
(II) chloride 
dihydrate 

(analog Col-
loid MTcK-2) 
sau Sodium 
phytate (an-
alog Fyton 

Tc-Ik-2)

62 flacoane

Kit pentru scintigrafia hepatică. Forma farmaceutică - Pulbere 
liofilizată pentru soluție injectabilă. Unitatea de măsură - Fla-
con. Prețurile cu și fără TVA se vor indica per flacon. Ofertan-
tul va prezenta: 1. Certificat GMP (valabil la data deschiderii 
ofertelor), care va confirma respectarea cerinţele de fabricare a 
produselor radiofarmaceutice, confirmat prin aplicarea semnă-
turii electronice a ofertantului. 2. Rezumatul caracteristicilor 
produsului – RCP (Summary of product characteristics), con-
firmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 3. 
Declarație prin care se garantează livrarea kitului (ligandului) 
cu termen de valabilitate restant (la momentul livrării) de cel 
puțin 9 luni, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a ofertantului. Se acceptă medicamente autorizate și neautor-
izate în

Republica Moldova. În cazul ofertării unui medicament neau-
torizat în Republica Moldova, se va prezenta dovada autorizării 
medicamentului: - de către Agenția Europeană a Medicamen-
tului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o 
țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una 
dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Austra-
lia sau în țara de origine (confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului).  Livrarea va fi efectuată în termen de 
20 de zile de la solicitarea beneficiarului.

21 224.93 lei

Valoarea totală estimată, fără TVA 1706786.53 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 □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -
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Alte informații:

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

26.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
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,  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 fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziţionarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP 

Institutul de Cardiologie, pentru anul 2023

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 
22/2

Numărul de telefon/fax 022/222-445

Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.gov.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.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet 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)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.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 de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții Achiziţionarea consumabilelor angiografice, con-
form necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, 
pentru anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Denumirea 
poziției

Unitate 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată de către auto-

ritatea contractantă

Valoarea es-
timativă fără 

TVA

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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33100000-1 1

Set intro-
ducător 
puncție 
radial profil 
ultra-sub-
țire 

Set introdu-
cător puncție 
radial profil 
ultra-subțire 

set 1000

Ac de puncție metalic de 
21-22 G. Mini-ghid diametrul 
de 0.018”, lungime 40-45 cm. 
Teaca cu acoperire hidrofi-
lică 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 
dimensiunii arteriotomiei 
și riscului ocluziei post-pro-
cedurale a vasului. Să fie 
rezistentă la kinking și pre-
văzută cu valvă hemostatică 
pt prevenirea hemoragiilor, 
robinet tridirecțional pt lua-
rea probelor sau injectare de 
soluții. Dilatator ascuțit, din 
polipropilenă, atraumatic, cu 
forma vârfului conică. Toate 
componentele sunt „la-
tex-free” și sunt incluse într-o 
tăviță din plastic. 

322222,22

33100000-1 2
Set introdu-
cător radial 
scurt

Set introdu-
cător radial 
scurt

set 1500

Ac angiografic de 20-22G si 
fir de ghidare mic de 0,018 
“/ 0,46mm - 0,021”/0,53mm 
, introducatorul, acul si ghi-
dul vor fi intr-un suport de 
plastic pentru o mai usoara 
spalare a acestora inainte de 
procedura. Lungimea tecii 
este de 7 cm-10cm. Se vor 
livra cu miniguide wire de 
otel inoxidabil sau de nitinol/
platinum cu lungimi de 40-
45cm, cu marimi disponibile 
de 4-7 F.

416666,67

33100000-1 3

Set intro-
ductor pen-
tru punctie 
arteriala 
radiala lung

Set introduc-
tor pentru 
punctie arte-
riala radiala 
lung

set 1500

Dimensiuni: 4,5,6 F 
Lungime: 11 - 23cm,  
Ac de punctie de 20-21G 
lungime de 4-5 cm 
“Side port” cu robinet cu trei 
cai 
minighid de 0,018 inch  si 
35-40 cm lungime  
Toate contin valva siliconata 
si dilatator 
Teaca este rezistenta la kin-
king, se poate spala si sterili-
za usor 
Introductorul trebuie sa fie 
dotat cu valva hemostatică, 
care previne hemoragia. 
Introductorul trebuie sa fie 
prevăzut cu marcaj color 
pentru diferenţierea rapidă 
a mărimii în F. Toate compo-
nentele sunt incluse într-o 
tăviță de plastic.

330555,56
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33100000-1 4

Set intro-
ductor pen-
tru puncție 
arterială 
femurală de 
diametru 
mare 

Set introduc-
tor pentru 
puncție arte-
rială femurală 
lungă

set 30

Set introductor pentru punc-
ție arterială femurală compus 
din: teacă, dilatator,  valvă 
hemostatică, robinet tridi-
recțional. Teacă  cu diametru 
de  12 Fr-16 Fr; lungime 60-
70cm. acoperire hidrofilică; 
dilatator din polipropilenă, 
ascuțit, cu vârf conic pentru 
reducerea posibilității de 
traumare a vaselor sanguine; 
valvă hemostatică din silicon 
cu design cross-cut pentru 
prevenirea hemoragiilor; 
robinet tridirecțional pentru 
luarea probelor, injectarea 
substanțelor de contrast sau 
a agenților terapeutici, măsu-
rarea presiunii;  Teacă conți-
ne un inel radiopac incastrat 
pentru vizualizare sporită 
și un inel de sutură pentru 
fixare. Tecile sunt rezistente 
la kinking. Toate componen-
tele nu conțin latex. Setul cu 
toate componentele sunt 
amplasate într-un suport de 
plastic.

9722,22

33100000-1 5

Set intro-
ductor pen-
tru puncție 
arterială 
femurală 
lungă

Set introduc-
tor pentru 
puncție arte-
rială femurală 
lungă

set 200

Set introductor pentru puncție 
arterială femurală compus din: 
teacă, dilatator, mini-ghid din 
oțel inoxidabil sau plastic, valvă 
hemostatică, robinet tridirec-
țional, ac de puncție arterială. 
Teacă  cu diametru de  5 Fr, 6 
Fr, 7 Fr, 8 Fr; lungime: 11-23cm; 
acoperire hidrofilică; dilatator 
din polipropilenă, ascuțit, cu 
vârf conic pentru reducerea 
posibilității de traumare a va-
selor sanguine; mini-ghid din 
oțel inoxidabil sau plastic de 
0,035” sau 0,038”drept, angulat 
sau în forma de Jcu lunghimea 
de 50-80 cm; valvă hemostatică 
din silicon cu design cross-cut 
pentru prevenirea hemoragiilor; 
robinet tridirecțional pentru lua-
rea probelor, injectarea substan-
țelor de contrast sau a agenților 
terapeutici, măsurarea presiunii; 
ac de puncție arterială de 18 G 
sau 21 G in interiorul setului. 
Teacă conține un inel radiopac 
incastrat pentru vizualizare 
sporită și un inel de sutură pen-
tru fixare. Tecile sunt rezistente 
la kinking. Toate componentele 
nu conțin latex. Setul cu toate 
componentele sunt amplasate 
într-un suport de plastic.

62037,04
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33100000-1 6

Set intro-
ductor pen-
tru puncție 
arterială 
femurală 
scurtă

Set introduc-
tor pentru 
puncție arte-
rială femurală 
scurtă

set 200

Dimensiuni: 4 Fr - 7 Fr Lungi-
me: 7-10 cm,  Ac de punctie 
de 20-22G lungime de 3-4 
cm in interiorul setului,  “Side 
port” cu robinet cu trei cai 
mini-ghid din oțel inoxidabil 
de 0.018”, 0.021” sau 0.025” 
drept, angulat sau în forma 
de J  si 35-45 cm lungime. 
Toate contin valva siliconata 
si dilatator din polipropilenă 
tip snap-on/click-off.. Teaca 
din material ETFE rezistenta 
la kinking, se poate spala si 
steriliza usor. Introductorul 
trebuie sa fie dotat cu valva 
hemostatică, care previne 
hemoragia. Introductorul tre-
buie sa fie prevăzut cu mar-
caj color pentru diferenţierea 
rapidă a mărimii în F. Tote 
componentele setului sa fie 
amplasate intr-un suport de 
plastic sigilat.

64814,81

33100000-1 7 Teacă arma-
tă lungă

Teacă armată 
lungă bucată 20

Teacă ghid cu lunghimi 45-90 
cm. Servește în calitate de ca-
teter de ghidare și/sau teacă 
introductoare. Material: strat 
exterior – poliamid, interior – 
PTFE, armare de tip spirală, fire 
plate.; Vârf conic, atraumatic.; 
Diametre disponibile: 5,6,7 si 8 
Fr. Acoperire hidrofilică cu pro-
prietăți asemănătoare mucoasei 
– 5 cm parte distală. Radiopa-
citate triplă: teacă – prin spirală 
de armare, dilatator și inel din 
aur incastrat în teacă la 5 mm de 
la vârf.; Compadibilitate ghid: 
0,038”.; Valva hemostatică de tip 
”cross-cut”.; Diametru exterior: 
2,4 Fr.

47222,22

33100000-1 8

Catetere 
diagnostic 
pentru co-
ronare din 
poliuretan

Catetere dia-
gnostic pen-
tru coronare 
din poliuretan

bucată 3500

Varf rotund moale atrauma-
tic radioopac.  Dimensiuni 
disponibile 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. 
Lungime 100, 110 și 125 cm.  
Lumen ce asigura un flux 
crescut de substanta de con-
trast la injectare; cateterul 
este construit pe o structura 
impletita din fire de otel 
invelite intr-un material din 
nailon poliuritan concepută 
pentru controlul 1:1 și suport 
la intubarea arterei coronare 
drepte sau stângi. Cu trecere 
sporita prin vase. Compatibi-
le cu ghid de 0.038”. Forme: 
AL, AR, JL, JR, MP, Straight ST 
IM, Bypass, Pigtail, Simmons, 
Radial Tiger, Radial BLK. 

777777,78
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33100000-1 9
Catetere 
diagnostic 
angiografie

Catetere dia-
gnostic angi-
ografie

bucată 3500

 Virf atraumatic radioopac. 
Material neylon pebax. Rezis-
tent la indoire și grad ridicat 
de manevrabilitate și impin-
gere. Stabilitate termica la 
temperatura corpului.  Lun-
gimea cateterelor va fi de: 
100 si 125 cm cu diameter de 
4, 5, 6F cu posibilitate de a 
produce debite mai  mari la 
presiuni mici .  Compatibilita-
te cu ghid: 0,038”. Forme: 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.

858796,30

33100000-1 10

Ghid hidro-
filic pentru 
angiografie 
Coronaria-
na tip J

Ghid hidrofilic 
pentru angi-
ografie Coro-
nariana tip J

bucată 200

Varf in “J” Lungimi 175 cm- 
320 cm Diametre: 0.018”, 
0.021”, 0.025”, 0.032”, 0.035”, 
0.038”, 0.045”, 0.063” Acope-
rire PTFE (politetra-fluoroeti-
len) Curbura in “J” a varfului 
: 1.5mm; 3mm; 6mm; 15mm 
Miez cu dubla posibilitate de 
manevrare: fix sau mobil

145370,37

33100000-1 11

Ghid hidro-
filic pentru 
angiografie 
Cu virf 
drept

Ghid hidrofilic 
pentru angio-
grafie Cu virf 
drept

bucată 50

Varf drept. Lungimi 175 cm- 
320 cm Diametre: 0.018”, 
0.021”, 0.025”, 0.032”, 0.035”, 
0.038”, 0.045”, 0.063” Acope-
rire PTFE (politetra-fluoroeti-
len). Vârfului drept. Miez cu 
dubla posibilitate de mane-
vrare: fix sau mobil

36342,59

33100000-1 12
Cateter 
ghid pentru              
coronare 

Cateter 
ghid pentru              
coronare 

bucată 300

Cateter-ghid pentru abord radi-
al și/sau femoral destinat livrării 
instrumentelor intervenționale, 
măsurării presiunii arteriale, 
livrării substanței de contrast. 
Vârf de 16 mm flexibil și atrau-
matic. Material: poliuretan cu 
strat intern de PTFE,  cu împle-
tirea dublă din oțel inoxidabil, 
pentru radiopacitate sportă, 
rizistență ridicată la kinking 
și răspuns optim la torsiune.  
Diametre interne: 5 Fr - 0,056” ; 
6 Fr - 0,070”; 7 Fr- 0,078-0.080” 
; 8 Fr 0.088-0.090”. 9Fr - 0,098”. 
Lungime: 90cm, 100 cm sau 125 
cm Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra 
back-up 2,5-4,5; Extra buck-up 
LAD și RCA; AL 0,75 -3, AR1-3, 
MP, IM, Bypass Left, Bypass Ri-
ght. Sa fie prevazut si cu gauri 
laterale. Cu etichetă de coduri 
de culoare pentru identificare 
ușoară cât și ambalaj mai mic 
pentru gestionare ușoară a sto-
curilor 

277777,78
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33100000-1 13
Catetere 
ghid pentru 
periferie

Catetere ghid 
pentru peri-
ferie

bucată 300

Cateter-ghid pentru periferie 
cu lumen extra larg. Vârf flexibil 
și atraumatic. Material: poliure-
tan cu strat intern de PTFE,  cu 
împletirea din oțel inoxidabil 
încorporat și amestec optim 
de nailon durabil,  rizistență 
ridicată la kinking și răspuns 
optim la torsiune. radiopacitate 
sportă,  Diametre interne:  6 
Fr - 0,070”; 7 Fr- 0,078-0.080” ; 
8 Fr 0.088-0.090”. 9Fr - 0,098”. 
Lungime: 90cm, 100 cm sau 125 
cm Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra 
back-up 2,5-4,5;  AL 0,75 -3, 
AR1-3, MP, IM. Sa fie prevazut si 
cu gauri laterale. Cu etichetă de 
coduri de culoare pentru identi-
ficare ușoară cât și ambalaj mai 
mic pentru gestionare ușoară a 
stocurilor 

222222,22

33100000-1 14

Cateter 
ghid pentru 
corona-
re – tip 
“ballanced 
support”

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

bucată 700

Cateter ghid coronarian creat 
prin tehnologie ce optimizează 
echilibrul dintre un lumen mare 
și rezistent în timpul utilizării, 
împletit din sârmă plată  încap-
sulată cu pereți subțiri și rezis-
tenți. Constructia  cu curbură 
secundară ce oferă un suport 
sporit. Construit din Teflon cu 
acoperire interioara si exterioara 
cu nylon-polimer,  permitand o 
mai buna manevrare decat ca-
teterele ghid numai din teflon. 
Dimensiuni:   - I. D. 5F- 0.058”; 
6F- 0.071”; 7F- 0.081”; 8F- 0.090”  
- lungime 90/ 100cm Prevazut si 
cu gauri laterale , varf atrauma-
tic, marker radioopac proximal 
Compatibil cu sistem tromboas-
piratie de 6 si 7Fr și dispozitiv 
de renervare renală. Curburi: 
Extrabuck-up 2,0-5,0; AL 0,75-
4,0; JL 2,0-6,0; JR 3,0-6,0; AR1-2; 
MP, Bypass.

518518,52

33100000-1 15

Ghiduri 
pentru an-
gioplastie 
Tip soft

Ghiduri pen-
tru angioplas-
tie Tip soft

bucată 500

Miez construit din Nitinol (40cm 
distal) + oțel inoxidabil (proxi-
mal), ofera un excelent suport 
si rezistenta la kinking. Virful 
împletit cu fire din platină. Ghi-
dul acoperit cu material PTFE. 
Lungime 180cm, forma: dreaptă, 
varf atraumatic disponibil in 
varianta soft-pentru mentine-
rea formei in vas. Acoperit cu 
polimer hidrofilic tip M-coating. 
Diametru: 0.014” (0.36 mm + 
0.00 mm). Fără a se desprinde 
spire de metal  în timpul schim-
bării unghiului. Radioopacitate: 
3cm. Diametru nu mai mare de  
0,014”. Incarcatura la vîrf până 
la 1,0 gr. 

520833,33
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33100000-1 16

Ghid pentru 
angioplas-
tie coro-
nariana tip 
standart

Ghid pentru 
angioplastie 
coronariana 
tip standart

bucată 500

Acoperit cu material hidrofi-
lic care permite traversarea 
cu usurinta a stenozelor, 
Construit din Nitinol, ofera 
un excelent suport si rezis-
tenta la Kinking Lung. 190cm 
și 300cm ; drepte sau “in J” 
Varf atraumatic disponibil in 
varianta soft-pentru menti-
nerea formei in vas. Fara a se 
desprinte spire de metal in 
timpul schimbarii unghiu-
lui.  Radioopacitate: 3 cm. 
Prezenta de 2 marcheri la 
mijlocul ghidului ce permite 
o orientare usoara a loca-
lizarii lui. Diametru nu mai 
mare de  0,014”. Incarcatura 
la vîrf până la 1,0 gr. Fara a se 
desprinde spire de metal in 
timpul modelarii unghiului

509259,26

33100000-1 17 Ghid tip 
extrasuport 

Ghid tip ex-
trasuport bucată 200

Core-ul pana la varf sa fie puter-
nic construit din otel inoxidabil 
, de 0,014” in diametru, acoperit 
distal cu polimer hidrofob. 
Disponibil la lungimi de 190 si 
300cm, in forma de J sau drept. 
Prezenta de 2 marcheri la mijlo-
cul ghidului ce permite o orien-
tare usoara a localizarii lui. Extra 
marker peste markerul distal 
este obligatoriu. Incarcatura la 
vîrf până la 1,3 gr. Radioopacita-
te: 3 cm- ceea ce permite o buna 
vizualizare in timpul introducerii 
substantei de contrast. 

203703,70

33100000-1 18

Ghid pen-
tru angio-
plastie cu 
suport in-
termediar 

Ghid pentru 
angioplastie 
cu suport 
intermediar 

bucată 100

Diametru de 0,014” , acoperit cu 
polimer hidrofilic în porțiunea 
distală. Ghidul sa fie drept sau 
in forma de J si de lungime 190 
si 300 cm, Incarcatura la varf sa 
fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru 
mediu suport. Radioopacitate: 3 
cm Prin constructia sa se asigura 
o buna manevrare in interventii 
pe vase de anatomie variata. 
Miezul construit din otel inoxi-
dabil.

101851,85

33100000-1 19

Ghid pentru 
angioplas-
tie coronari-
ana utilizat 
in  ocluzii 
cronice 
totale

Ghid pentru 
angioplastie 
coronariana 
utilizat in  
ocluzii croni-
ce totale

bucată 50

Constructia din otel inoxidabil 
a miezului confera control si 
rezistenta la rasucire cu control 
1:1, vârf conic. Hidrofilic 40 cm 
porțiunea distală fără a cuprinde 
și vârful.  Radioopacitate: 15 cm 
Lungime 190, 300 cm; varf drept 
sau in J. Diametru de la 0,010-
0,014”. Cu unghi de 45” de la vârf 
de 1 mm. Utilizate in ocluzii cro-
nice totale pentru abord antero-
grad cât și retrograd. Incarcatura 
vîrfului de la 1,5 pînă la 5 gr.

162037,04
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33100000-1 20

Ghid pentru 
angioplas-
tie coronari-
ana utilizat 
in  ocluzii 
cronice 
subtotale

Ghid pentru 
angioplastie 
coronariana 
utilizat in   
ocluzii croni-
ce subtotale

bucată 200

Constructia din otel inoxida-
bil a miezului confera control 
si rezistenta la rasucire, vârf 
conic Radioopacitate: 16 
cm Lungime 190, 300 cm; 
varf drept sau in J. Acoperire 
hidrofilică distală 15- 20 cm, 
Diametru de 0,009” - 0,014”. 
Utilizate in ocluzii cronice 
subtotale pentru abord 
anterograd cât și retrograd. 
Incarcatura vîrfului de la 0,5 
pînă la  1 gr.

648148,15

33100000-1 21

Ghiduri 
hidrofilice 
pentru an-
gioplastie 
coronariana 
cu support 
intermediar

Ghiduri hidro-
filice pentru 
angioplastie 
coronariana 
cu support 
intermediar

bucată 300

Varf drept cu spire matisate, 
radioopac, prevăzut pentru 
penetrare în ocluzii acute, suba-
cute  Diametrul nu mai mare de 
0.014”. Miez din oțel inoxidabil 
Durasteel. Acoperire distală  
hidrofilă pentru ușurarea tra-
versării prin vas, cu suport in-
termediar.  Disponibil la lungimi 
de 190 si 300cm. Prezenta de 
2 marcheri la mijlocul ghidului 
ce permite o orientare usoara a 
localizarii lui. . Incarcatura la virf 
intre 1-1,5 gr. Radioopacitate: 
3 cm- ceea ce permite o buna 
vizualizare in timpul introducerii 
substantei de contrast. 

305555,56

33100000-1 22

Ghiduri 
hidrofilice 
pentru an-
gioplastie 
coronariana 
cu support 
inalt

Ghiduri hidro-
filice pentru 
angioplastie 
coronariana 
cu support 
inalt

bucată 200

Varf drept cu spire matisate, 
radioopac, prevăzut pentru 
penetrare în ocluzii acute, suba-
cute  Diametrul nu mai mare de 
0.014”. Miez din oțel inoxidabil 
durasteel. Acoperire distală 
hidrofilă  pentru ușurarea tra-
versării prin vas, cu suport înalt. 
Disponibil la lungimi de 190 si 
300cm. Prezenta de 2 marcheri 
la mijlocul ghidului ce permite 
o orientare usoara a localizarii 
lui. Incarcatura la virf intre 2,5-4 
gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea 
ce permite o buna vizualizare in 
timpul introducerii substantei 
de contrast. 

268518,52

33100000-1 23
Micro-ghid 
cateter co-
ronarian

Micro-ghid 
cateter coro-
narian

bucată 50

Compatibil ghid de 0,014”, lun-
gimi de 135 si 150 cm. Forma 
conică pt a facilita traversarea: 
incepand cu diametrul vârfului 
de 1.3 F (0.42 mm), shaft-ului 
distal de 2.6 F (0.87 mm) si 
shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 
mm). Constructie shaft din 10 
spire otel-inox impletite, pentru 
asigurarea forței de traversare și 
permite manipulare rotativă în 
ocluziile cronice și intervențiile 
coronariene complexe. Protec-
tor în spirală proximal.Vârf ra-
diopac și vizibilitate sporită.

625000,00
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33100000-1 24
Microcate-
ter dublu 
lumen

Microcateter 
dublu lumen bucată 25

Acoperire hidrofilica partea distal > 
35 cm ofera o manevrabilitate si par-
curgere sporita,  virf conic atrauma-
tic. Rigiditatea shaft-ul asigurata prin 
impletire de otel inoxidabil. Lungimi 
disponibile: > 140cm. Diametru 
distal exterior < 3,5F/2,5F. Diametrul 
proximal exterior < 3,2 F. Diametrul 
proximal exterior virf 1,5Fr. Markeri 
radioopac: 4.0 mm marker de la virf. 
Orificiul de iesire a ghidului OTW la 
<7 mm de la virf.

268518,52

33100000-1 25
Baloane PCI 
semicom-
pliante   

Baloane PCI 
semicompli-
ante   

bucată 400

Baloane PTCA RX semicompliante cu 
acoperire hidrofilică.Compatibilitate 
ghid: 0,014” (0,36 mm). Lungime 
shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofi-
lică cu proprietăți similar mucoasei. 
Diametre balon:1,5 mm - 4.00 mm. 
Lungimi balon: 6 mm - 30 mm,. 
Markeri radiopaci platinum-iridium: 
1 pentru Ø  1,50 mm și 2 pentru Ø 
2,00 - 4,00 mm. Presiune nominală: 
6-8 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm 
în funcție de diametrul balonului. 

370370,37

33100000-1 26

Baloane se-
micompli-
ante pentru 
ocluzii cro-
nice totale

Baloane se-
micompliante 
pentru ocluzii 
cronice totale

bucată 400

Monorail si over the wire, semicom-
pliant, cu acoperire hidrofilica. Mate-
rial balon-pebax. cateterul cu hypo-
tube. Lungime shaft 145 cm-150cm. 
Compatibil cu ghid 0,014”. Presiune 
nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm.  
Marcheri: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, lungimea 6 
pina la 30 mm.

481481,48

33100000-1 27

Baloane 
semicom-
pliante cu 
profil ultra-
subțire

Baloane se-
micompliante 
cu profil ultra-
subțire

bucată 400

Acoperire total hidrofilică a balonu-
lui pentru o penetrate mai ușoară 
în ocluzii cronice totale, virful balo-
nului ascuțit. Profil foarte îngust de 
0,017` cu posibilitatea de a traversa 
cu ușurință a două baloane în ca-
teter ghid de 6 Fr. Monorail si over 
the wire. Compatibil cu ghid 0,014”. 
Diametru: 1,2 - 5 mm și lungime dis-
ponibile de la 8 la 40 mm. Prezența 
de marcheri radioopaci din platinua 
pentru vizualizarea clara a limitelor 
balonului.

370370,37

33100000-1 28
Baloane 
PTCA non-
compliante

Baloane PTCA 
noncompli-
ante

bucată 400

Baloane PTCA RX noncompliante. 
Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 
mm). Lungime shaft: 140-145 cm. 
Diametre balon: de la 2,0 mm  la 5,0 
mm.  Lungimi balon: de la 6 mm la 
30 mm. Markeri radiopaci din plati-
na iridium: 2. Diametrul shaft-ului: 
Proximal: pina la 2.0 Fr . Distal:- pina 
la 2.7 Fr. Presiune nominală: 10-12 
atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în 
funcție de diametrul balonului.

370370,37

33100000-1 29

Balon 
non-com-
pliant de 
diametre 
mari

Balon 
non-compli-
ant de diame-
tre mari

bucată 400

Balon angioplastie non-compliant 
monorial si over the wire cu acoperi-
re hidrofilică, material balon pebax. 
Accepta fir ghid de maxim 0,014 
inch. Sistem cu lungime utilizabila 
140-145 cm. Diametrul balonului 
3,75-5,0 mm Lungimea balonului 
8-20 mm,  2 markeri incorporati in 
balon. Compatibil cu cateter ghid de 
5 F . Presiune nominală de umflare 
10-12 atm. si Rated burst pressure 
de 16-18 atm.

362962,96
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33100000-1 30

Baloane 
noncompli-
ante pentru 
dilatare 
leziuni cal-
cificate

Baloane non-
compliante 
pentru dila-
tare leziuni 
calcificate

bucată 400

Balon angioplastie non-com-
pliant cu strat dublu acoperire 
hidrofilica, monorail si over the 
wire, cu profil ultrasubțire de 
intrare (0,017``) Accepta fir ghid 
de maxim 0,014 inch.   Sistem 
cu lungime utilizabila 135-150 
cm.  Diametrul balonului 2,0-6,0 
mm  Lungimea balonului 6-30 
mm;  2 markeri incorporati din 
platinum iridium. Compatibil cu 
cateter ghid de 6 F

500000,00

33100000-1 31 Balon „cut-
ting” spiral

Balon „cut-
ting” spiral bucată 30

Pentru leziuni intens calcificate 
si restenoza intrastent. Diametru 
balon: 2.0-4,0 mm. Lungime ba-
lon: 9 - 15 mm.  Cateter ghid 6F. 
NP de 8 atm si RBP de 16-20atm

152777,78

33100000-1 32

Stenturi 
coronariene 
Platinum 
Crom cu 
eliberare de 
substanta 
antires-
tenoza- 
Everolimus 
polimer 

Stenturi coro-
nariene Plati-
num Crom cu 
eliberare de 
substanta an-
tirestenoza- 
Everolimus 
polimer 

bucată 400

Material Aliaj Platinum Crom. 
Compatibil RMN. Substanta 
active-EVEROLIMUS polimer 
>100 μg/cm2. Polimerul utilizat 
PVDF-HFP polymer ce ofera o 
distributie uniforma a substan-
tei medicamentoase. Balonul 
pe care este plasat stentul este 
dublu strat. Forta radiala sporita, 
vizibilitate sporita in timpul im-
plantarii.  Lungime efectiva 140-
150 cm. Restenoza mica prin 
vindecarea neointimei. Lungimi 
8-48mm.Diametre 2,25- 5,0 mm 
cu posibilitatea de postdilatare 
de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de 
la diametrul initial. Rata cea mai 
mica de tromboza intrastent 
intraspital si la 30 zile postinter-
ventie. Indicat la pacientii cu risc 
inalt de singerare. 

4707407,41

33100000-1 33

Stenturi 
coronariene 
cu eliberare 
de sub-
stanta anti-
restenoza- 
Everolimus 
polimer 

Stenturi co-
ronariene cu 
eliberare de 
substanta an-
tirestenoza- 
Everolimus 
polimer 

bucată 400

Material Aliaj Cobalt Crom L-605.  
Compatibil RMN . Substanta 
active-EVEROLIMUS >1 μg/
mm2. Dovada clinica a ratei de 
tromboza tardiva foarte mica. 
Restenoza mica prin vindecarea 
neointimei. Profil ultrasubtire. 
Lipsa de scurtare la etapa dila-
tarii maximale, fara deplasare a 
marginii stentului de la marcher 
in dimpul expandarii. Material 
balon: Pebax. Lungimi 8-38mm 
pentru toate diametrele existen-
te. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu 
posibilitate de postdilatare cu 
pina la 1,75 mm de la diametrul 
initial. Lungime shaft 140-145 
cm.

3925925,93
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33100000-1 34

Stent co-
ronarian 
Farmaco-
logic activ 
polimer 
SIROLIMUS 

Stent coro-
narian Far-
macologic 
activ polimer 
SIROLIMUS 

bucată 400

Material:cobalt crom L605, 
substanța activă – Sirolimus, 
materialul balonului – nailon 
12. Design:  celule deschi-
se. Grosime strat: 80 µm.  
Substanța activă: Sirolimus:  
Doza: 3,0-4,0 µg/mm pe 
lungimea stentului. Polimer: 
Poly (DL-lactide-co-caprolac-
tone), bioresorbabil. Acope-
rire: abluminală si gradabilă. 
Lungime utilă: 144 cm. Com-
patibilitate cateter de ghida-
re: 5 Fr. Acoperire: hidrofilică. 
Compatibilitate ghid: 0,014”. 
Diametre: 2.25 mm- 4.00 
mm. Lungime: 9 mm-38 
mm. Timpul de degradare a 
polimerului si eliberare de 
medicament 3-4 luni. Lipsa 
de deformare la trecere prin 
leziuni calcificate cu tracabili-
tate si impingere sporita.

4888888,89

33100000-1 35

Stent coro-
narian far-
macologic  
cu profil 
foarte sub-
țire

Stent corona-
rian farmaco-
logic  cu profil 
foarte subțire

bucată 200

Material stent: Cobalt crom 
L605.  Substanta activa: Bio-
lute bioabsorbail Poly-L-Lac-
tide eluting limus, nu mai 
putin de 1,4-2,0 μgm /mm ² . 
Profil foarte subțire: 60-70 μg 
la stenturi cu diametrul <3 
mm. Lungime shaft: 140-145 
cm. Prezența de 2 marcheri 
din platinum-iridium la nivel 
de balon. Material balon: 
Semi cristalin polimer. Aco-
perire hidrofilică. Diametru 
stent: 2,25-4,0 mm  Lungimi 
stent : 9– 40 mm. Cateter 
ghid: 5 F 

1851851,85

33100000-1 36

Stenturi 
coronariene 
cu eliberare 
de substan-
ta antires-
tenoza- Zo-
tarolimus 

Stenturi co-
ronariene cu 
eliberare de 
substanta an-
tirestenoza- 
Zotarolimus 

bucată 400

Stent de tip sinusoidal conti-
nuu fabricat dintr-un material 
metalic compozit, constând 
dintr-o carcasă din aliaj pe 
bază de cobalt și un miez de 
aliaj platină-iridiu; compatibil 
RMN. Substanța activă: Zotaro-
limus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 
pe lungimea stentului.Design 
modular, premontat pe balon 
semicompliant. Suprafata de 
sectiune circulara (asigura o 
mai buna acoperire a vasului) 
Compatibil cu cateter ghid de 
5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). 
Sistema de delivrare 140 cm. 
Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu 
posibilitatea de postdilatare 
cu pina la 1,25 mm de la dia-
metrul initial, lung. 8-38 mm. 

2444444,44
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33100000-1 37
STENT 
GRAFT CO-
RONARIAN 

STENT GRAFT 
CORONARIAN bucată 2

Material stent: CoCr L605 Graftul 
este din PTFE, premontat. Vizibi-
litate redicata ce permit o fixare 
exacta datorita celor 2 markeri 
radioopaci din platinum-iridium. 
Shaft flexibil care permite pa-
trunderea cu usurinta in vase 
torturase, forta radiala mare. 
Lunghimea sistem de livrare de 
140-150 cm. Diametru: până 
la 2,5-5 mm, lungime până la 
8-24 mm. Compatibil cu ghid de 
0,014”. 

44444,44

33100000-1 38
STENT 
GRAFT pen-
tru periferie

STENT GRAFT 
pentru peri-
ferie

bucată 6

Material stent: CoCr L605 Graftul 
este din PTFE, premontat. Vizibi-
litate redicata ce permit o fixare 
exacta datorita celor 2 markeri 
radioopaci din platinum-iridium. 
Shaft flexibil care permite pa-
trunderea cu usurinta in vase 
torturase, forta radiala mare. 
Lunghimea sistem de livrare de 
120-130 cm. Diametru: până 
la 5-10 mm, lungime până la 
58 mm. Compatibil cu ghid de 
0,035”. 

75000,00

33100000-1 39

Cateter 
pentru 
trombaspi-
ratrie bilu-
minal

Cateter 
pentru tro-
mbaspiratrie 
biluminal

bucată 150

Cateter de tromboaspirație 
biluminal, rapid exchange, 
premontat cu stilet detașabil, 
pentru o livrabilitate sporită și 
rezistență la răsucire. Construc-
ția shaft-ului printr-o tehnologie 
de împletitură unică a peretelui, 
ce asigură rigiditate variabilă. 
Sistemul este format din : - Ca-
teterul Tip Export are lungimea 
de 140 cm cu portiunea distala 
hidrofilica pina la 40 cm. Virf 
cateter radioopac, moale, scurt 
cu 2 lumene: lumenul pentru 
ghid si lumenul de aspiratie, 
larg ,orientat înainte in imediata 
apropiere de lumenul ghidului. 
Doi marcheri la distanta de 90 si 
100 cm de la virf. Sistemul con-
tine doua seringi si filtrele tip 
cosulet. Compatibilitare ghid: 
0,014”. Rezistent la rasucire.

1388888,89

33100000-1 40
Cateter de 
tromboas-
pirație 

Cateter de 
tromboaspi-
rație 

bucată 150

Set: cateter de tromboaspirație cu 
2 lumene: lumenul pentru ghid 
si lumenul de aspiratie larg situat 
frontal in imediata apropiere de 
lumenul ghidului, 2 seringi de 30 ml, 
linie de extensie cu robinet pina la 
25 cm, stilet premontat, filtru pentru 
depistarea trombilor de 70 microni, 
seringa de dimensiune <5 ml pentru 
fluidificarea sistemei.  Lungime utilă: 
145 cm. Marker radiopac: la 2 mm 
de la vârf distal. Marker  nonradio-
opac situat la 90, 100, 110 cm de la 
vârful distal. Lungimea segmentului 
hidrofilic in portiunea distala 30 cm. 
Compatibilitare ghid: 0,014”. Rezis-
tent la rasucire.

1333333,33
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33100000-1 41

Set inflator 
cu mano-
metru di-
gital

Set inflator cu 
manometru 
digital

set 500

Dispozitiv de umflat baloane 
pina la 30 atm.  Display di-
gital iluminat pt vizualizare 
la lumina slaba, cu indica-
rea timpului și presiunii de 
umflare. Posibilitatea me-
morarii presiunii maximale 
precedente. Setul sa contina 
torquerul, introducerul, tub 
de extenzie minim 20 cm, 
valva hemostatica cu sistem 
de închidere tip push-push.

1157407,41

33100000-1 42

Set pompă 
cu mano-
metru tip 
“pistol”

Set pompă cu 
manometru 
tip “pistol”

set 500

Indeflator tip ”pistol” cu 
presiune de pana la 30 atm. 
Contine: - seringa cu mano-
metru de presiune, pentru 
umflarea baloanelor, valva 
hemostatica cu sistem de 
închidere tip push-push,  
torquerul, introducerul, tub 
de extenzie minim 20 cm.

120370,37

33100000-1 43

Dispozitiv 
de umflare 
(pentru 
tehnica 
kissing)

Dispozitiv de 
umflare (pen-
tru tehnica 
kissnig)

bucată 500

Set pompa cu manometru 
pentru umflat a 2  baloane 
simultan (indeflator) Conti-
nut: indeflator cu presiune 
de pana la 30 atm., valva 
hemostatica cu sistem de 
închidere tip push-push,  
torquerul, introducerul, tub 
de extenzie minim 20 cm.

162037,04

33100000-1 44 Conectoa-
re Y Conectoare Y bucată 50

Valva hemostatica Y cu inchi-
dere axiala, tip push-push,-
torque system, introductory 
fir ghid compatibil cu 0,014 
inch.

4629,63

33100000-1 45 Ac puncţie Ac puncţie bucată 50

Ac cu un perete subtire, cali-
bru  de 21G lungime de 4-7 
cm. Ghid recomandat 0.035” 
– 0.038”

2314,81

33100000-1 46
Conectori 
monitoriza-
re presiune

Conectori 
monitorizare 
presiune

bucată 50

Transparenti,  flexibili,  Lun-
gimi disponibile 15-150cm, 
rezistenat la 600PCI, flexibil, 
Male - female,  marcaj colo-
rat pentru linie arteriala sau 
venoasa

1555,56

33100000-1 47 Manifold cu 
3 robineti 

Manifold cu 3 
robineti bucată 50

Presiune: 200 psi, 500 respec-
tiv 1050 psi. cu 1 pana la 5 
port cel putin 138 de confi-
guratii disponibile din poli-
carbonate cu posibilitatea de 
a avea incorporat o linie de 
presiune la una dintre extre-
mitati.

6944,44
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33100000-1 48

Tub injec-
tare sub-
stanţă de 
contrast

Tub injectare 
substanţă de 
contrast

bucată 150

Transparent rigid rezistent 
la presiune 1200 psi adaptor 
rotativ Conector male – fe-
male Lungimi 25 cm, 51 cm, 
76 cm, 122 cm. Aviz de com-
patibilitate emis de produ-
catorul sistemului ”Medrad 
Marc V Pro Vis”.

22500,00

33100000-1 49

Set serin-
ga+tub 
injectomat 
“MEDRAD 
Marc V Pro-
Vis”

Set seringa+-
tub injecto-
mat “MEDRAD 
Marc V ProVis”

set 150

1. Seringa 200 ml Caracteris-
tici: Material: polipropilena 
Lungime totala seringa 
240mm -Diametru extern 
seringa 60mm -Prevazuta 
cu varf tip Luer Male si cu 
conector rotativ pentru 
fixarea racordului de joasa 
presiune –Piston prevazut 
cu doua sisteme de prindere 
de 8.5mm lungime -Presiune 
maxima de utilizare: 1200 PSI 
(83 bari) Tub umplere Carac-
teristici: -Material: polietilena 
cu densitate mica -Lungime 
totala 40mm (lungimea 
portiunii drepte de 170mm) 
- Deschiderea curburii de 
60mm –Diametru intern: 
4.1mm -Diametru extern: 
5.4mm - Presiune maxima de 
utilizare: 1200 PSI (83 bari) 
-Aviz de compatibilitate emis 
de producatorul sistemului 
”Medrad Marc V Pro Vis”

58333,33
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33100000-1 50

Set steril 
getabil 
pentru an-
giografie 

Set steril ge-
tabil pentru 
angiografie 

set 3000

1. 1 buc.: Câmp angiografie -  240x330cm 
(+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată 
suprafața.  
a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu 
grad înalt de absorbţie, dimensiuni minime: 
240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm 
(+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord 
adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va 
accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică 
absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini late-
rale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele 
câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi 
sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu 
uscat și/sau lichid. 
2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm 
(+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 
6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de 
absorbție - minim 500ml lichide. 
3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv -  50x50c-
m(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata 
: strat celuloza confort pentru pacient, strat 
impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv im-
pregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul 
adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului 
pentru evitarea acumulării de lichide. 
4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 
150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 
190x75cm, 2 straturi, impermeabil.  
5. 4 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, 
minim 30x40cm.  
6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material 
nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de 
fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului 
SMS minim 35 g/m²;  c) Mâneca cusută cu laser 
pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și 
lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) 
Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea 
halatului (din umeri până la poale) - 130 cm 
(+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm 
(±3cm). 
7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: 
N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cau-
ciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la 
intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor 
metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu 
mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai 
putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel 
pentru protectie dublă și rezistența la rupere, 
AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de 
protecție a personalului medical în cadrul inter-
vențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la 
microorganisme și lichide, substanțe chimice – 
conform standardului EN 374-2:2014)). 
8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polie-
tilenă, transparentă, cu elastic. 
9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 
cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.  
10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, 
transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 
7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 
11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, 
transparent. 
12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, 
color. 
13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml.  
14. 1 buc.: Forceps pentru fixatie campuri – 15cm 
(+/-3cm).  
15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm).  
16. 1 buc.: Tăviţă 2500 ml, rotundă, din polipro-
pilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm 
(+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme 
a ghidului metalic și prevenirea alunecării 
acestuia.  
17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator.  
18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți  cu „aripioa-
re“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul 
de contrast din poliuretan minim 1800 mm; b) 
sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900 
mm; c) tub din poliuretan, minim 1500 mm.  
19. 1 buc.: Bisturiu E11.  
20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 
175 cm, J3, 0,034-0,036“.  
21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 
10x10cm, minim 8 straturi.  
22. 1 buc: Ac seringă 18G.  
23. 2 buc: Ac seringa 21G.  
24. 1 buc.: Ac seringă 22G 
25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.  
26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml.  
27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.  
28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.  
29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm 
(+/-3cm). 
30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 
150 cm (+/-3cm).

6055555,56
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33100000-1 51

Set steril 
getabil 
pentru an-
giografie 
prin abord 
radial

Set steril ge-
tabil pentru 
angiografie 
prin abord 
radial

set 1000

1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). 
triplu stratificat.  
1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70 cm 
(+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, 
cu bandă adezivă.  
1 buc: câmp de masă instrumentar 
150x200cm (+/-5cm), dubl stratificat 
1buc camp 75x190cm  (+/-5cm) absor-
bant. Dublu stratificat.  
1 buc: Câmp angiografie minim 240x350 
cm (+/-5cm); 
integru, impermeabil 100%; Superabsor-
bant pe toată suprafața câmpului (capa-
citatea 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 polietilenă, 
transparentă                   1 buc: husă tub 
radiologic, circulară, 75x38 cm (+/-5cm) 
din polietilenă, transparentă, cu elastic 
2 buc: Șerveţele pentru mâini din celulo-
ză cel puțin 30cm x 40cm  
2 buc: Halat chirurgical mânecile 
sudate cu ultrasunet, se va exclu-
de 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 
eticheta „risc biologic”. Cu capac transpa-
rent,  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 dreap-
ta 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 pentru 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)

648148,15
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33100000-1 52
Câmp steril 
super ab-
sorbant 

Câmp steril 
super absor-
bant 

bucată 500

1. Dimensiuni 55x70 cm (±5 
cm); compus din 3 straturi 
bine delimitate: 
strat impermeabil pe toată 
suprafaţa, grosime nu mai 
mică de 80 microni;  strat 
superabsorbant pe toată 
suprafaţa, absorbţie nu mai 
puţin de 5,5 ml/dm2, grosi-
mea stratului – minim 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 sca-
melor  >2,6 log10, confirmat 
de producător. Se va exclude 
materialul care va face sca-
me (pentru a evita riscul de 
pătrundere a scamelor în 
vasele sangvine); marcaj CE, 
certificat EN13795; mostre la 
solicitare..

24537,04

33100000-1 53
Mănuși 
sterile ne-
pudrate 

Mănuși sterile 
nepudrate bucată 1000

Mănuși sterile, nepudrate 
(mărimi: N6,5; N7,0; N7,5; 
N8,0; N8,5 in asortiment) - 
din cauciuc deproteinizat, 
non-alergene, rezistente la 
intervenții chirurgicale cu 
utilizarea ghidurilor metalice; 
apirogenice, rezistența la ru-
pere – nu mai puțin de 18N, 
grosimea la degete - nu mai 
putin de 0,27 mm; acoperit 
pe interior cu biogel pentru 
protectie dublă și rezistența 
la rupere, AQL – nu mai mare 
de 0,65 (AQL – standard de 
protecție a personalului me-
dical în cadrul intervențiilor 
de lungă durată (nivelul de 
penetrare la microorganisme 
și lichide, substanțe chimice 
– conform standardului EN 
374-2:2014).mostre la solici-
tare.

18518,52

33100000-1 54

Seringi pen-
tru injectare 
substanţă 
contrast

Seringi pen-
tru injectare 
substanţă 
contrast

bucată 50 Capacitate 12 ml, Adaptor 
rotativ Maner tip ”aripioară” 2314,81
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33100000-1 55

Capot (ha-
lat) chirur-
gical steril 
marimea XL

Capot (halat) 
chirurgical 
steril mari-
mea XL

bucată 2000

1. Din material netesut - fibre 
de polipropilen, minim 3 
tipuri de fibre – SMS; repe-
lent, grosimea materialului 
SMS - minim 35 g/m2; mâne-
ca cusută cu laser – cusatură 
dublă – pentru a asigura im-
permeabilitatea la microbi și 
lichide, se va exclude mane-
ca cusuta cu acul; lungimea 
manecilor - nu mai putin de 
60 cm (±3 cm), lungimea ha-
latului - nu mai putin de 155 
cm (±3 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 mo-
dele neabsorbante; eticheta 
autocolantă a ambalajului va 
conține informație despre nr. 
Lotului si data expirării;  indi-
care pe ambalaj a sterilizării 
cu EO (se va exclude steri-
lizarea cu raze Roentgen), 
termen de valabilitate – nu 
mai mic de 3 ani; marcaj CE, 
certificat EN13795;mostre la 
solicitare. Mărime XL, XXL

150000,00

33100000-1 56
Dispozitiv 
recuperare 
corp strain

Dispozitiv 
recuperare 
corp strain

bucată 5

Dispozitiv confecționat 
din Nitinol, tip lasou, pen-
tru recuperare fragmente 
migrate accidental. Bucla 
confecționata din aur- tun-
gsten pentru vizibilitate 
optima. Marker radioopac 
din platina. Lungime : 60, 
125, 150, 175 cm ; diametru : 
2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm

37777,78

33100000-1 57
Extensie 
pentru ca-
te-ghiduri

Extensie pen-
tru cate-ghi-
duri

bucată 100

Folosita in abordari de lezi-
uni calcificate, compatibila 
cu cate-ghid de 6F. Tija de 
împingere din oțel inoxidabil 
pentru putere și rezistență la 
îndoire. Acoperire distal hi-
drofilică pentru traumatizm 
vascular  minimal. Dimensi-
une 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 dispo-
zitivului de livrare la distanța 
de 90-95 cm și la 100-105 cm

643518,52
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Sistem de 
inchidere 
percutana 
a orificiului 
de punctie 
de dimensi-
une mare

Sistem de 
inchidere 
percutana a 
orificiului de 
punctie de 
dimensiune 
mare

bucată 30

Dispozitiv activ pentru inchi-
derea vasculara efectiva si 
hemostaza instantanee, chiar 
si la pacienti cu tratament 
anticoagulant Dispozitiv 
compus din: -ancora intraar-
teriala -dop din colagen -su-
tura cu strangere automata 
-sa nu necesite compresie 
manuala -Ancora cu profil 
mic conceputa pentru a se 
atasa strans de peretele arte-
rial, pentru evitarea tulburarii 
fluxului sanguin. -Inchidere 
mecanică active  - procedura 
rapida -ușor de utilizat - con-
fortabil pentru pacient -timp 
scurt de imobilizare a paci-
entului 30 min - dispozitiv 
compatibil 14 si 18 F -studii 
de specialitate relevante 
privind eficienta si siguranta 
-complicatii reduse -Marcaj 
CE

83333,33

33100000-1 59

Sistem de 
inchidere 
percutana 
a orificiului 
de punctie

Sistem de 
inchidere 
percutana a 
orificiului de 
punctie

bucată 400

Dispozitiv activ pentru inchi-
derea vasculara efectiva si 
hemostaza instantanee, chiar 
si la pacienti cu tratament 
anticoagulant Componen-
te complet absorbabile in 
maxim 90 de zile. Dispozitiv 
compus din: -ancora intraar-
teriala -dop din colagen -su-
tura cu strangere automata 
-sa nu necesite compresie 
manuala -Ancora cu profil 
mic conceputa pentru a se 
atasa strans de peretele arte-
rial, pentru evitarea tulburarii 
fluxului sanguin. -Inchidere 
mecanică active  - procedura 
rapida -ușor de utilizat - con-
fortabil pentru pacient -timp 
scurt de imobilizare a paci-
entului 30 min - dispozitiv 
compatibil 6 si 8 F -studii de 
specialitate relevante privind 
eficienta si siguranta -com-
plicatii reduse -Marcaj CE

925925,93
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Sistem de 
compresie 
dupa punc-
tie radiala 
tip ceasor-
nic

Sistem de 
compresie 
dupa punctie 
radiala tip 
ceasornic

bucată 2000

Dispozitiv pentru obține-
rea hemostazei vasculare 
radiale. Construit dintr-o 
banda adezivă și o pernuță 
cu aer care se aplică la locul 
puncției. Disponibilă în lun-
gimea benzii de 24 și 29 cm. 
Vizibilitatea locului punctiei. 
Compresia și decompresia 
elementului hemostatic re-
glabilă prin introducerea sau 
scoaterea aerului cu o serin-
gă. Disponibil cu un sistem 
de fixare si monitorizarea 
timpului expus 

370370,37

33100000-1 61

Cateter 
pentru 
imagistica 
intravas-
culara prin 
coerenta 
optica

Cateter pen-
tru imagistica 
intravasculara 
prin coerenta 
optica

bucată 20

Specificatiile produsului: -Ca-
teter ce contine fibra optica 
-Sa prezinte tehnologie Ex-
treme ResolutionTM, ce ofera 
posibilitatea obtinerii a unor 
imagini intravasculare coro-
nariene de pana la 10-15 mi-
croni, caracterizate printr-o 
detaliere fara precedent si 
usurinta in interpretare, pen-
tru caracterizarea leziunilor 
si optimizarea procesului de 
plasare stenturilor -Sa prezin-
te profilul de trecere de 2.7 F 
in axul de sustinere proximal 
ce ofera o livrare excelenta 
a dispozitivului in zona de 
interes -Sa prezinte un invelis 
hidrofil lubrifiat si un varf cu 
profil redus de intrare pen-
tru a putea traversa leziuni 
inguste, distale -Sa prezinte 
o compatibilitate cu ghidu-
rile de 0.014” si cateterele 
ghid de 6 F -Cele doua benzi 
radioopace cu rol de marcaj 
distal situate la o distanta de 
20 cm una de alta pentru a 
permite evaluarea lungimii 
segmentului si facilitatea 
pozitionarii cateterului –Sa 
prezinte o conexiune simpla 
a cateterului la unitatea de 
control a fibrei optice pentru 
o configurare usoara -Sa 
nu fie necesar un dispozitiv 
extern de retragere a catete-
rului pentru evitare deteri-
orarii cateterului - Viteza de 
obtinere a imaginii de pana 
la 25 mm pe secunda -Lungi-
me cateter 135cm, diametru 
distal 2,7F; ghid 0,014

664444,44
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Cateter 
wireless 
pentru ma-
surarea FFR

Cateter wire-
less pentru 
masurarea 
FFR

bucată 25

Specificatii minime: Cateter 
compatibil prin tehnologia 
„wireless” (fara fir) pentru 
usurinta in manipulare si 
pozitionare. Frecventa secu-
rizate de transmitere a date-
lor wireless Tehnologie radio 
avansate pentru comunicare 
sigura si protejate. Design 
unic pentru imbunatatirea 
manevrabilitatii. Strat hidrofil 
ce ofera o manevrabilitate 
crescuta, frecare redusa si 
pozitionare usoara Senzor de 
presiune ce permite masura-
rea exacta a FFR amplasat la 
3 cm de capatul distal al ca-
teterului. Manerul cateterului 
detasabil cu transmitator 
wireless si cu o autonomie a 
bateriei de minim 3 ore Com-
patibil cu platforma wireless 
de receptare si prelucrare 
a informatiilor Posibilitatea 
de integrare completa in 
laboratorul de angiografie 
in majoritatea sistemelor 
hemodinamice existente 
pe piata, fara dispozitive si 
costuri suplimentare Studii 
internationale de specialitate 
privind eficienta si utilitatea 
FFR realizate prin interme-
diul cateterelor. Lungime 
cateter 175 cm. Gama de 
presiune -30 - 300 mm Hg 
Precizia presiune ± 1 mmHg 
plus ± 1% (<50 mmHg) ± 3% 
(> 50 mmHg). Frecvența răs-
puns la 25 Hz Durata de viata 
baterie transmițător minim 
3 ore. Gama de frecvență 
2.4000 - 2.4835 GHz (banda 
ISM) Putere Radio 1 mW vârf, 
70 μW medie Intârziere sem-
nal total <10 ms

526898,15
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Sistem de 
protectie 
impotriva 
emboliilor 

Sistem de 
protectie 
impotriva 
emboliilor 

bucată 10

Dispozitiv de filtrare a em-
boliilor cerebrale, indicat ca 
dispozitiv adjuvant pentru 
pacientii care necesita sten-
tare carotidiana/coronariana. 
Dimensiuni vasculare de re-
ferinta: 4.0mm- 7,0mm Mate-
rial de fabricatie pentru siste-
mul de captare a debrisului: 
nitinol. Diametrul standard 
al porilor: 100 microni. Filtru 
vascular expandabil:180 cm 
lungime. Profil de trecere: 2.7 
F. Compatibil cu cateter ghid 
de 0.014”. Lungimea catete-
rului 135 cm.

138888,89

33100000-1 64

Stenturi 
periferice 
autoexpan-
dabile 

Stenturi peri-
ferice autoex-
pandabile 

bucată 5

Stent periferic  autoexpan-
dabil cu profil  5 Fr. Stent din 
nitinol cu diametre disponibile 
de:  5,6,7,8 mm si lungimi de: 
20,40,60,80, 100,120,150 mm. 
Toate dimensiunile sa fie com-
patibile cu teaca de 5Fr. Compa-
tibilitate pentru ghid de 0,035”. 
Celulele stentului sunt deschise, 
partea de sus a celulelor nu iese 
spre exterior prin îndoirea sten-
tului. Imposibilitatea deformării 
stentului în cazul flexiunii în 
lumenului vasului.Stabilitatea 
radiala înalta, constantă pe în-
treaga lungime a stentului. Gro-
simea peretelui stentului nu mai 
mult de 0,0088 mm. Presiunea 
radiala nu mai puțin de 10.55 g/
mm. Markeri din tantal la fiecare 
3 varfuri ale coroanei  stentului 
, numarul markerilor variind în 
functie de marimea stentului. 
Sa nu existe scurtarea stentului 
la deschiderea acestuia . Sistem 
de siguranta pentru prevenirea 
săriturii stentului din sistemul 
de livrare  la deschiderea parți-
ala sau totala a acestuia. Cateter 
cu lungimi disponibile de : 80cm 
, 120cm si minim 150 cm, acesta 
din urma pentru acces brachial 
sau femural . 
Varful flexibil atraumatic in 
forma de conus. Performantele 
stentului in timp (la 3 ani) sa fie 
evidentiate de cel putin un stu-
diu clinic relevant. Studiul clinic 
sa includa si leziuni complexe 
(peste 75mm si foarte calcifi-
cate)

46296,30
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Stenturi 
periferice 
balon ex-
pandabil 

Stenturi pe-
riferice balon 
expandabil 

bucată 5

Stent periferic balon expan-
dabil cu dimesiuni 5-10 mm 
Lungime 15-60 mm.Este 
confecționat dintr-un tub 
de oțel inoxidabil cu celule 
deschise, cu markeri din tan-
taliu. Toate dimensiunile sa 
fie compatibile cu teaca de 
6-7 Fr. Compatibilitate pen-
tru ghid de 0,035”. Lungime 
shaft 80cm, 135 cm. Stenturi 
disponibile de toate dimen-
siunile si pentru cateterul de 
livrare 135 cm. 

37037,04

33100000-1 66

Balon 
0.035” 
pentru an-
gioplastie 
periferică

Balon 0.035” 
pentru angi-
oplastie peri-
ferică

bucată 5

Balon de tip RX/OTW utilizat 
în dilatarea leziunilor steno-
tice sau ocluzive ale arterelor 
iliace, femurale, ilio-femurale, 
poplitee, infra-poplitee și 
renale; la fel, pentru trata-
mentul leziunilor obstructive 
a fistulelor native sau arti-
ficiale pentru hemodializă. 
Indicat pentru postdilatare 
a strenturilor utilizate în 
vasculatura periferică. Com-
patibilitate ghid: 0,035” (0,89 
mm). Lungime utilă: 90 sau 
135 cm. Materialul balonului: 
nailon. Lungimi balon: 20, 
40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 
mm. Diametre disponibile 
balon: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 
7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm. 
Presiune nominală = 8 – 10 
atm. RPB: 12 – 20 atm. Balon 
RX: lungimea utilă – 135 cm; 
core wire cu vârf conic de tip 
stiff încorporat în shaft distal. 
Marker vizibili de adâncime 
la 90 și 100 cm. Diametre dis-
ponobile: 3,00 mm – 12 mm. 
Lungimi disponibile: 20 mm 
– 200 mm. Core wire din oțel 
inpxidabil încorporat în shaft 
sporește răspunsul la împin-
gere și trecere prin leziuni. 
Balon OTW: lungimea utilă 
– 90 sau 135 cm; core wire cu 
vârf conic de tip stiff încorpo-
rat în shaft distal.. Diametre 
disponobile: 3,00 mm – 12 
mm. Lungimi disponibile: 20 
mm – 200 mm.Core wire din 
oțel inoxidabil încorporat 
în shaft sporește răspunsul 
la împingere și trecere prin 
leziuni.

8333,33
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Stenturi cu 
meșă du-
blă pentru 
carotida

Stenturi cu 
meșă dublă 
pentru caro-
tida

bucată 40

Stent din nitinol, construit 
din meșă împletită dublă: 
macro-meșa externă și 
micro-meșa internă,  care 
permite autoajustare în ar-
tere. Sistemul de livrare Rx. 
Compatibil 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 143 cm.  
Diametre: 5-10 mm. Lungimi 
25-45 mm.  

807407,41

33100000-1 68

Balon far-
macologic 
activ utilizat 
in angio-
plastia co-
roniana

Balon far-
macologic 
activ utilizat 
in angioplas-
tia coroniana

bucată 20

Balon RX, impregnat cu 
Paclitaxel; excipient natural 
Uree cu actiune hidrofilica  - 
obligatoriu pentru evitarea 
reactiilor alergice si toxice.
Timp de eliberare a medi-
camentului- 30-60 secunde. 
Actiune antirestenoza dupa 
angioplastie- nu mai putin 
de 28 zile (se confirma cu 
analize de laborator). Dispo-
nibil pe cateter cu lungime 
de 145 cm. Compatibil cu 
teaca introducatoare de 5 F. 
Compatibil cu ghid de 0.014’’. 
Dimensiuni: diametru- 2.0-
4.00 mm; lungime- 15-40 
mm

88888,89

33100000-1 69

Valva aorti-
ca autoex-
pandabila 
transcateter

Valva aortica 
autoexpanda-
bila transca-
teter

bucată 10

Set de valva aortica transcateter 
din pericard porcin; Implantare 
prin abord transfemural, direct 
aortic sau subclavicular; Biopro-
teza din pericard porcin tratat 
impotriva calcificarii, configu-
ratie cu trei foite; Cadru de sus-
tinere confectionat din Nitinol, 
autoexpandabil; Design su-
pra-annular, pentru performan-
te hemodinamice bune; Dimen-
siuni 23, 25, 27 mm. Sistemul de 
livrare sa permita repozitionarea 
valvei inainte de fixarea definiti-
va; Sistem de livrare compatibil 
cu introductor 18-19 Fr.  Kit 
complet de accesorii necesare 
pentru implantare;  Sistem com-
patibil cu ghid de 0.035”;  Marca 
CE; Aprobare FDA;  Studii clinice; 
Furnizorul sa asigure instruirea 
echipei medicale si asistenta 
tehnica la primele 10 implantari 
gratis. Se solicita studii pentru 
acest tip de valva (documen-
tare).  Toate costurile legate de 
serviciile asociate vor fi suporta-
te de către furnizor. Sistemul va 
fi însoțit de manual de utilizare 
in limba romana.

4661388,89
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Valva aorti-
ca autoex-
pandabila 
transcateter 
de dimensi-
uni mari

Valva aortica 
autoexpanda-
bila transca-
teter

bucată 15

Set de valva aortica tran-
scateter din pericard por-
cin; Implantare prin abord 
transfemural, direct aortic 
sau subclavicular; Bioproteza 
din pericard porcin tratat 
impotriva calcificarii, confi-
guratie cu trei foite; Cadru 
de sustinere confectionat 
din Nitinol, autoexpandabil; 
Design supra-annular, pentru 
performante hemodinamice 
bune; Sistemul de livrare sa 
permita repozitionarea valvei 
inainte de fixarea definitiva; 
Sistem de livrare cu profil 
redus, indicat pentru vas 
de acces transarterial de la 
5.0 mm diametru, pentru 
diminuarea complicatiilor 
vasculare;  Marimi:  29, 34 
mm, pentru protezarea inele-
lor aortice cu diametrul intre 
18 si 30 mm;  Kit complet de 
accesorii necesare pentru 
implantare;  Sistem compati-
bil cu ghid de 0.035”;  Marca 
CE; Aprobare FDA;  Studii 
clinice; Furnizorul sa asigure 
instruirea echipei medicale si 
asistenta tehnica la primele 
10 implantari gratis. Se soli-
cita studii pentru acest tip de 
valva (documentare).  Toate 
costurile legate de serviciile 
asociate vor fi suportate de 
catre furnizor. Sistemul va fi 
insotit de manual de utilizare 
in limba romana.

6992083,33
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Valva aor-
tica tran-
scateter 
balonex-
pandabila

Valva aortica 
transcateter 
balon expan-
dabila

bucată 15

Valva cardiaca biologica din pericard 
bovin, indicata in tratarea pacientilor cu 
stenoza aortica severa si risc chirurgical 
extrem cu implantare transfemurala si 
transapicala si expandare cu balon □ Val-
va cardiaca biologica din pericard bovin 
indicata in tratarea pacientilor cu stenoza 
aortica severa cu risc chirurgical crescut 
si intermediar  □ Implantare transfemu-
rala sau transapicala □ Valva pozitionata 
in interiorul unui stent din aliaj metalic 
expandabil, cu proprietati care sa per-
mita fixarea in siguranta in interioriorul 
inelului aortic □ Expandarea valvei se face 
cu ajutorul unui balon transcateter cu 
markeri radioopaci pentru o pozitionare 
usoara □ Valva cu tratament anticalcifi-
care combinat cu surfactanti si solventi 
pentru eliminarea eficienta a fosfolipide-
lor si reducerea calcificarilor □ Tratament 
anticalcificare aplicat in doua etape: 
termica si chimica □ Marimi ale valvei 
disponibile: 20mm, 23mm, 26mm, 29mm 
□ Profil cat mai redus pentru a nu afecta 
structurile valvulare, astfel: - Inaltimea 
maxima pentru marimea de 20mm sa nu 
depaseasca 15,5mm - Inaltimea maxima 
pentru marimea de 23mm sa nu depa-
seasca 18mm - Inaltimea maxima pentru 
marimea de 26mm sa nu depaseasca 
20mm - Inaltimea maxima pentru mari-
mea de 29mm sa nu depaseasca 22,5mm 
□ Set de implantare care sa asigure 
implantarea corecta a valvei in functie de 
calea de abord si care sa contina minim: - 
Sistem de pozitionare menit sa faciliteze 
traversarea valvei native - Trusa dilatatorie 
prevazuta cu set de piese ce ajuta la dila-
tatea arteriala - Dispozitiv de pliere stent 
folosit la reducerea diametrului total 
al protezei de la varianta extinsa la cea 
compresata - Dispozitiv de umflare balon 
utilizat pentru predilatarea valvei native si 
pozitionarea valvei transcateter  Cateter 
cu balon format din tija si balon utilizat la 
expandarea valvei, cu cel putin doua 
diametre nominale disponibile 
- Setul teaca introducatoare contine un 
introducator cu invelis hidrofil, o teaca 
de 14Fr 
pentru valva de 20, 23, 26mm si 16Fr 
pentru valva de 29mm si un dispozitiv de 
incarcare 
□ Studii clinice pentru acest tip de valva 
pe minim 3000 de pacienti 
□ *Kit de accesorii necesare impantarii: - 
Ghid 0.035” preformat pentru proceduri 
TAVI – 1buc. - Ghid 0.035” drept cu lungi-
me de 180cm, hidrofil, pentru traversarea 
valvei native – 1 buc. 
- Cateter diagnostic tip Pigtail – 1 buc. 
- Cateter diagnostic tip Amplatz Left (I,II 
sau III) – 1 buc. 
- Sistem de inchidere punctie vasculara 
de 6 sau 8F, tip Angioseal – 1 buc. Sistem 
de inchidere punctie vasculara de 14 sau 
16 F - 2 buc 
- Set introducator pentru acces arterial 
– 1 buc. Furnizorul sa asigure instruirea 
echipei medicale si asistenta tehnica la 
primele 10 implantari gratis.  Toate cos-
turile legate de serviciile asociate vor fi 
suportate de către furnizor. 

7791666,67

33100000-1 72
Ghid meta-
liz amplatz 
super stiff

Ghid metaliz 
amplatz su-
per stiff

bucată 40

Constuctia ghidului este 
neteda cu arcuri spiralate  
format din otel inoxidabil, 
acoperire din PTFE, virf 
atraumatic. 
Lungimi: 145cm, 180 cm, 260 
cm.  Configurații vârf diferite 
. Diametru de 0,035” si 0,038”

17592,59
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Ghid meta-
liz amplatz 
extra stiff

Ghid metaliz 
amplatz extra 
stiff

bucată 40

Shaft extrasitff. Diametrul 
0,035” cu vârf atraumatic 
moale.  Control de torsiune 
– 1:1. Acoperire hidrofila a 
portiunii distale pina la 25 
cm cu un strat de acoperire 
microglide pentru micsora-
rea frictiei,cu un vârf moale 
drept si in unghi, deformabil 
. Lungimea  de  180, 260 cm. 

17592,59

33100000-1 74
Stenturi 
pentru arte-
re renale

Stenturi 
pentru artere 
renale

bucată 10

constructie tubulara taiata 
cu laser din otel 316L - Com-
patibil cu ghid 0.014 inch 
- diametru:  4; 5; 6;  7 mm; 
- lungime:  15- 20mm  - de-
dicat pentru arterele renale 
- Lungime cateter 90cm, 150 
cm. Compatibil RMN. 

40324,07

33100000-1 75 Sistem de 
rotablatie

Sistem de 
rotablatie bucată 1

Opțiunile de dimensiuni brute 
multiple permit crearea dimen-
siunii lumenului previzibil pen-
tru pregătirea vaselor controlate 
și dimensionarea și extinderea 
uniformă a stentului. Foloseste 
aer comprimat sau azot pentru 
a rula turbina cu presiunea intre 
90 PSI si 110 PSI. Sistem pre-co-
nectat sau avansator separat și 
burr. Vârful diamantat cu 2 000-
3000 cristale microscopice de 
diamant pe vârful distal. Partea 
proximală din alamă nichel. 
Dimensiuni disponibile de la 
1,25mm la 2,5mm. Sistemul 
pentru rotablatie are patru com-
ponente principale: sistemul 
de ghidare (2 buc ghid 0,010” 
compatibil cu burr), avansator, 
cateter și consola in comodat. 
Sistema include -10 buc burr și 
arborele de antrenare elicoidal, 
teaca, conectarea cateterului și 
corpul cateterului. Sistemul este 
capabil să transmită mișcarea 
rotativă la viteze de până la 
190.000 RPM, care are ca rezul-
tat ablația fină a particulelor de 
țesut ateromat de către burr 
acoperit cu diamant. Burrurile 
sunt disponibile în următoarele 
dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 
2,15, 2,25, 2,38 și 2,5 mm. Cate-
terul are o lungime de 135 cm. 
Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) 
in diametru si este tivita la varf 
pentru a permite trecerea usoa-
ra în navă. Furnizorul sa asigure 
instruirea echipei medicale si 
asistenta tehnica la primele 10 
interventii gratis.

390000,00
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Cateter 
multi-elec-
trod pentru 
denervare 
renala 

Cateter mul-
ti-electrod 
pentru dener-
vare renala 

bucată 12

Cateter compatibil 6F, tip RX (rapid 
exchange) la 30 cm de varful distal; 
Design: autoexpandabil forma 
elicoidala pentru o cat mai buna 
adaptare la o gama variata de forme 
si dimensiuni ale arterelor renale; 
Material: poliuretan cu ramforsare 
metalica; Compatibil cu ghid 0.014”; 
4 electrozi monopolari, radioopaci, 
din aur, lungime 1.5 mm pozitionati 
elicoidal; Timp rapid de ablatie 60 
sec; Marker radioopac din Pt/ Ir la 1 
mm de varful distal; Lungime 117 
cm, compatibil cu catetere de 100 
cm sau mai scurte; Profil maxim: 
0.054”; Dimensiunea vasului de 
tratat: 3 – 8 mm; Lungimea zonei 
ce poate fi tratata cu toti electrozii 
activi: 17 – 21 mm; Lungimea varfu-
lui: 5 mm; Marker shaft femural: 55 
cm de varful distal; Cablu integrat 
pentru conectarea la generatorul 
de radiofrecventa; Compatibil cu 
generatorul electrochirurgical cu 
radiofrecventa cu control automat 
(se presteaza gratis de furnizorul 
cateterului); Puterea este monitori-
zata si controlata continuu pe baza 
temperaturii si impedantei masurate 
la zona de contact electrod-tesut 
pentru a se asigura o functionare 
optima; Prezinta interfata de tip 
touchscreen pentru configurarea 
personalizata a electrozilor; Moni-
torizarea complet vizibila a electro-
zilor; Prevazut cu telecomanda si/ 
sau pedala de control (optional); 
Dimensiuni: aprox. 30 cm x 40 cm x 
20 cm; Greutate pina la 10 kg (fara 
accesorii); Diagonala display: nu mai 
putin de 25 cm ; Putere RF la iesire: 
max 8.0 W; Livrarea de energie se 
face daca impedanta masurata este 
intre 175 – 1200 ohm; Puterea de 
alimentare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

1355555,56

33100000-1 77
Ochelari de 
protecție 
radiologică

Ochelari de 
protecție 
radiologică

bucată 5

Confectionate din material 
rezietente cu continut de 
Pb ce asigura protectia radi-
ologica conform normelor 
interne si international • 
Prevazuti cu sistem de pro-
tective laterala • Echivalent 
in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 
mm (lateral)  • Mărime: unica 
•Greutate< 0,05 kg • Șiret de 
fixare spate • Posibilitate de 
a ajusta dioptriile ochelarilor 
după necesitatea cardiologu-
lui interventionist. Produse 
testate si avizate de Minis-
terul Sănătății și autoritățile 
competente din domeniu

18888,89
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33100000-1 78

Sistem de 
protecţie 
din 2 piese 
(vestă + 
fustă)

a.  Vestă de 
protecție 
radiologică

bucată 5

Confectionate din material 
multistrat din cauciuc cu 
continut de Pb ce asigura 
protectia radiologica con-
form normelor interne si 
international • Echivalent 
de Pb: 0,75 mm (frontal)/ 
0,50 mm (lateral) • Greutate 
redusa (<5,0 kg), elasticitate, 
manipulare usoara, suprafe-
te usor lavabile • Sistem de 
prindere cu  “arici” • Dimen-
siuni: - Inaltime : 110 ±5  cm, 
lungime : 60 ±5 cm    • Produ-
se testate si avizate de Minis-
terul Sanatatii și autoritățile 
competente din domeniu

47777,78

33100000-1 78

Sistem de 
protecţie 
din 2 piese 
(vestă + 
fustă)

b  Fustă de 
protecție 
radiologică

bucată 5

• Confectionate din material 
multistrat din cauciuc cu 
continut de Pb ce asigura 
protectia radiologica con-
form normelor interne si 
international      • Echivalent 
de Pb: 0,50 mm     • Greutate 
redusa (<5,5 kg), elasticitate, 
manipulare usoara, suprafete 
usor lavabile   • Sistem de 
prindere cu  centura            • 
Dimensiuni: - Inaltime : 105 
±5 cm, lungime : 60 ±5 cm     
• Produse testate si avizate 
de Ministerul Sanatatii și 
autoritățile competente din 
domeniu

71666,67

33100000-1 79
Set de 
protecție 
tiroidă

Set de protec-
ție tiroidă set 10

• Confectionate din material 
multistrat din cauciuc cu 
continut de Pb ce asigura 
protectia radiologica con-
form normelor interne si 
international  • Echivalent 
de Pb: 0,50 mm • Greutate 
redusa (<0,5 kg), elasticitate, 
manipulare usoara, supra-
fete usor lavabile • Sistem 
de prindere cu “arici”, mari-
me: unica. Sub forma de L 
• Produse testate si avizate 
de Ministerul Sanatatii și 
autoritățile competente din 
domeniu

18611,11



123

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

33100000-1 80 Șorț de 
protecție

Șorț de 
protecție bucată 5

Confecționate din material 
multistrat din cauciuc cu 
continut de Pb ce asigura 
protecția radiologica con-
form normelor interne si 
international • Echivalent de 
Pb: 0,50 mm (fata)/ 0,35 mm 
(spate)  • Greutate redusa 
(<5,5 kg), elasticitate, mani-
pulare usoara, suprafete usor 
lavabile • Sistem de prindere 
cu “arici”  • Se imbraca cu 
fixare pe umeri pentru a 
impedica caderea lui in caz 
de desprindere a fixatoarelor 
cu “arici”.  Dimensiuni: - inal-
timea: 65 cm, lungime : 110 
cm,   • Produse testate siavi-
zate de Ministerul Sanatatii și 
autoritățile competente din 
domeniu

35648,15

33100000-1 81 Set presiu-
ne invaziva

Set presiune 
invaziva set 2

Set linie presiune invaziva 
compatibil cu sistemul 
“mack-lab GE R3 6.9.6” com-
pus din fir ce se uneste la 
Mack-lab si 5 camere de 
presiune.

703,70

33100000-1 82 Set linie 
ECG Set linie ECG set 6

Set linie ECG compatibil cu 
sistemul “mack-lab GE R3 
6.9.6” prevazuta cu fire ce se 
uneste la Mack-lab de la care 
porneste fire pentru patru 
derivatii standarte cu conexi-
uni la capat pentru electrozi 
de o singura folosinta.

6666,67

33100000-1 83

Sistema 
pentru lito-
tripsie intra-
vasculara

Sistema pen-
tru litotripsie 
intravasculara

bucată 10

Sistema e formata din ge-
nerator, cablu de conexiune 
si cateter intravascular de 
litotripsie RX si OTW compa-
tibil pe ghid 0,014``.  Sistema 
compatibila cu cateter ghid 
de 6 Fr. Lungime balon 12 
mm, diametru balon 2,5-4,0 
mm. Furnizorul sa asigure 
instruirea echipei medicale si 
asistenta tehnica la primele 5 
intervenții gratis

941000,00

Valoarea estimativă     :                                                                                                                                                                       66193444,44
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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

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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziţionarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP 

Institutul de Cardiologie, pentru anul 2023

Din 25.07.2022

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.gov.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.gov.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 consumabilelor angiografi-

ce, conform necesităților IMSP Institutul de 
Cardiologie, pentru anul 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Denumirea 
poziției

Unitate de 
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solici-
tată de către autoritatea contrac-

tantă

Valoarea 
estimativă 

fără TVA

33100000-1 1

Set intro-
ducător 
puncție 
radial profil 
ultra-sub-
țire 

Set introdu-
cător puncție 
radial profil 
ultra-subțire 

set 1000

Ac de puncție metalic de 21-22 G. 
Mini-ghid diametrul de 0.018”, lun-
gime 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 
dimensiunii arteriotomiei și riscului 
ocluziei post-procedurale a vasului. 
Să fie rezistentă la kinking și prevăzu-
tă cu valvă hemostatică pt prevenirea 
hemoragiilor, robinet tridirecțional pt 
luarea probelor sau injectare de solu-
ții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, 
atraumatic, cu forma vârfului conică. 
Toate componentele sunt „latex-free” 
și sunt incluse într-o tăviță din plastic. 

322222,22

33100000-1 2
Set introdu-
cător radial 
scurt

Set introdu-
cător radial 
scurt

set 1500

Ac angiografic de 20-22G si fir de 
ghidare mic de 0,018 “/ 0,46mm 
- 0,021”/0,53mm , introducatorul, 
acul si ghidul vor fi intr-un suport de 
plastic pentru o mai usoara spalare 
a acestora inainte de procedura. 
Lungimea tecii este de 7 cm-10cm. 
Se vor livra cu miniguide wire de otel 
inoxidabil sau de nitinol/platinum cu 
lungimi de 40-45cm, cu marimi dis-
ponibile de 4-7 F.

416666,67

33100000-1 3

Set intro-
ductor pen-
tru punctie 
arteriala 
radiala lung

Set introduc-
tor pentru 
punctie arte-
riala radiala 
lung

set 1500

Dimensiuni: 4,5,6 F 
Lungime: 11 - 23cm,  
Ac de punctie de 20-21G lungime de 
4-5 cm 
“Side port” cu robinet cu trei cai 
minighid de 0,018 inch  si 35-40 cm 
lungime  
Toate contin valva siliconata si dila-
tator 
Teaca este rezistenta la kinking, se 
poate spala si steriliza usor 
Introductorul trebuie sa fie dotat cu 
valva hemostatică, care previne he-
moragia. 
Introductorul trebuie sa fie prevăzut 
cu marcaj color pentru diferenţierea 
rapidă a mărimii în F. Toate compo-
nentele sunt incluse într-o tăviță de 
plastic.

330555,56
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33100000-1 4

Set intro-
ductor pen-
tru puncție 
arterială 
femurală 
de diame-
tru mare 

Set introduc-
tor pentru 
puncție arte-
rială femura-
lă lungă

set 30

Set introductor pentru puncție ar-
terială femurală compus din: teacă, 
dilatator,  valvă hemostatică, robinet 
tridirecțional. Teacă  cu diametru de  
12 Fr-16 Fr; lungime 60-70cm. acope-
rire hidrofilică; dilatator din polipro-
pilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru 
reducerea posibilității de traumare a 
vaselor sanguine; valvă hemostatică 
din silicon cu design cross-cut pen-
tru prevenirea hemoragiilor; robinet 
tridirecțional pentru luarea probelor, 
injectarea substanțelor de contrast 
sau a agenților terapeutici, măsurarea 
presiunii;  Teacă conține un inel radio-
pac incastrat pentru vizualizare spo-
rită și un inel de sutură pentru fixare. 
Tecile sunt rezistente la kinking. Toate 
componentele nu conțin latex. Setul 
cu toate componentele sunt ampla-
sate într-un suport de plastic.

9722,22

33100000-1 5

Set intro-
ductor pen-
tru puncție 
arterială 
femurală 
lungă

Set introduc-
tor pentru 
puncție arte-
rială femura-
lă lungă

set 200

Set introductor pentru puncție ar-
terială femurală compus din: teacă, 
dilatator, mini-ghid din oțel inoxi-
dabil sau plastic, valvă hemostatică, 
robinet tridirecțional, ac de puncție 
arterială. Teacă  cu diametru de  5 
Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; lungime: 11-23cm; 
acoperire hidrofilică; dilatator din 
polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic 
pentru reducerea posibilității de 
traumare a vaselor sanguine; mini-
ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 
0,035” sau 0,038”drept, angulat sau 
în forma de Jcu lunghimea de 50-80 
cm; valvă hemostatică din silicon cu 
design cross-cut pentru prevenirea 
hemoragiilor; robinet tridirecțional 
pentru luarea probelor, injectarea 
substanțelor de contrast sau a agen-
ților terapeutici, măsurarea presiunii; 
ac de puncție arterială de 18 G sau 21 
G in interiorul setului. Teacă conține 
un inel radiopac incastrat pentru vi-
zualizare sporită și un inel de sutură 
pentru fixare. Tecile sunt rezistente la 
kinking. Toate componentele nu con-
țin latex. Setul cu toate componente-
le sunt amplasate într-un suport de 
plastic.

62037,04
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33100000-1 6

Set intro-
ductor pen-
tru puncție 
arterială 
femurală 
scurtă

Set introduc-
tor pentru 
puncție arte-
rială femura-
lă scurtă

set 200

Dimensiuni: 4 Fr - 7 Fr Lungime: 7-10 
cm,  Ac de punctie de 20-22G lun-
gime de 3-4 cm in interiorul setului,  
“Side port” cu robinet cu trei cai mini-
ghid din oțel inoxidabil de 0.018”, 
0.021” sau 0.025” drept, angulat sau 
în forma de J  si 35-45 cm lungime. 
Toate contin valva siliconata si dila-
tator din polipropilenă tip snap-on/
click-off.. Teaca din material ETFE 
rezistenta la kinking, se poate spala si 
steriliza usor. Introductorul trebuie sa 
fie dotat cu valva hemostatică, care 
previne hemoragia. Introductorul tre-
buie sa fie prevăzut cu marcaj color 
pentru diferenţierea rapidă a mărimii 
în F. Tote componentele setului sa fie 
amplasate intr-un suport de plastic 
sigilat.

64814,81

33100000-1 7 Teacă ar-
mată lungă

Teacă armată 
lungă bucată 20

Teacă ghid cu lunghimi 45-90 cm. Ser-
vește în calitate de cateter de ghidare și/
sau teacă introductoare. Material: strat 
exterior – poliamid, interior – PTFE, ar-
mare de tip spirală, fire plate.; Vârf conic, 
atraumatic.; Diametre disponibile: 5,6,7 
si 8 Fr. Acoperire hidrofilică cu proprietăți 
asemănătoare mucoasei – 5 cm parte 
distală. Radiopacitate triplă: teacă – prin 
spirală de armare, dilatator și inel din 
aur incastrat în teacă la 5 mm de la vârf.; 
Compadibilitate ghid: 0,038”.; Valva he-
mostatică de tip ”cross-cut”.; Diametru 
exterior: 2,4 Fr.

47222,22

33100000-1 8

Catetere 
diagnostic 
pentru co-
ronare din 
poliuretan

Catetere 
diagnostic 
pentru co-
ronare din 
poliuretan

bucată 3500

Varf rotund moale atraumatic radioopac.  
Dimensiuni disponibile 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. 
Lungime 100, 110 și 125 cm.  Lumen ce 
asigura un flux crescut de substanta de 
contrast la injectare; cateterul este con-
struit pe o structura impletita din fire de 
otel invelite intr-un material din nailon 
poliuritan concepută pentru controlul 
1:1 și suport la intubarea arterei corona-
re drepte sau stângi. Cu trecere sporita 
prin vase. Compatibile cu ghid de 0.038”. 
Forme: AL, AR, JL, JR, MP, Straight ST IM, 
Bypass, Pigtail, Simmons, Radial Tiger, 
Radial BLK. 

777777,78

33100000-1 9
Catetere 
diagnostic 
angiografie

Catetere 
diagnostic 
angiografie

bucată 3500

 Virf atraumatic radioopac. Material 
neylon pebax. Rezistent la indoire 
și grad ridicat de manevrabilitate 
și impingere. Stabilitate termica la 
temperatura corpului.  Lungimea 
cateterelor va fi de: 100 si 125 cm cu 
diameter de 4, 5, 6F cu posibilitate de 
a produce debite mai  mari la presiuni 
mici .  Compatibilitate cu ghid: 0,038”. 
Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 
1-3, Left coronary bypass, Right coro-
nary bypass, IM,  Pigtail drept, 145°, 
155°, Sones, MP.

858796,30
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33100000-1 10

Ghid hidro-
filic pentru 
angiografie 
Coronaria-
na tip J

Ghid hidro-
filic pentru 
angiografie 
Coronariana 
tip J

bucată 200

Varf in “J” Lungimi 175 cm- 320 cm 
Diametre: 0.018”, 0.021”, 0.025”, 0.032”, 
0.035”, 0.038”, 0.045”, 0.063” Acoperire 
PTFE (politetra-fluoroetilen) Curbura 
in “J” a varfului : 1.5mm; 3mm; 6mm; 
15mm Miez cu dubla posibilitate de 
manevrare: fix sau mobil

145370,37

33100000-1 11

Ghid hidro-
filic pentru 
angiografie 
Cu virf 
drept

Ghid hidro-
filic pentru 
angiografie 
Cu virf drept

bucată 50

Varf drept. Lungimi 175 cm- 320 cm 
Diametre: 0.018”, 0.021”, 0.025”, 0.032”, 
0.035”, 0.038”, 0.045”, 0.063” Acoperire 
PTFE (politetra-fluoroetilen). Vârfului 
drept. Miez cu dubla posibilitate de 
manevrare: fix sau mobil

36342,59

33100000-1 12
Cateter 
ghid pentru              
coronare 

Cateter 
ghid pentru              
coronare 

bucată 300

Cateter-ghid pentru abord radial și/
sau femoral destinat livrării instru-
mentelor intervenționale, măsurării 
presiunii arteriale, livrării substanței 
de contrast. Vârf de 16 mm flexibil și 
atraumatic. Material: poliuretan cu 
strat intern de PTFE,  cu împletirea 
dublă din oțel inoxidabil, pentru ra-
diopacitate sportă, rizistență ridicată 
la kinking și răspuns optim la torsi-
une.  Diametre interne: 5 Fr - 0,056” ; 
6 Fr - 0,070”; 7 Fr- 0,078-0.080” ; 8 Fr 
0.088-0.090”. 9Fr - 0,098”. Lungime: 
90cm, 100 cm sau 125 cm Forme: JL 
3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; 
Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 
-3, AR1-3, MP, IM, Bypass Left, Bypass 
Right. Sa fie prevazut si cu gauri 
laterale. Cu etichetă de coduri de 
culoare pentru identificare ușoară cât 
și ambalaj mai mic pentru gestionare 
ușoară a stocurilor 

277777,78

33100000-1 13
Catetere 
ghid pentru 
periferie

Catetere 
ghid pentru 
periferie

bucată 300

Cateter-ghid pentru periferie cu 
lumen extra larg. Vârf flexibil și atrau-
matic. Material: poliuretan cu strat 
intern de PTFE,  cu împletirea din 
oțel inoxidabil încorporat și amestec 
optim de nailon durabil,  rizistență 
ridicată la kinking și răspuns optim 
la torsiune. radiopacitate sportă,  
Diametre interne:  6 Fr - 0,070”; 7 Fr- 
0,078-0.080” ; 8 Fr 0.088-0.090”. 9Fr 
- 0,098”. Lungime: 90cm, 100 cm sau 
125 cm Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra 
back-up 2,5-4,5;  AL 0,75 -3, AR1-3, 
MP, IM. Sa fie prevazut si cu gauri 
laterale. Cu etichetă de coduri de 
culoare pentru identificare ușoară cât 
și ambalaj mai mic pentru gestionare 
ușoară a stocurilor 

222222,22



130

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

33100000-1 14

Cateter 
ghid pen-
tru coro-
nare – tip 
“ballanced 
support”

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

bucată 700

Cateter ghid coronarian creat prin 
tehnologie ce optimizează echilibrul 
dintre un lumen mare și rezistent în 
timpul utilizării, împletit din sârmă 
plată  încapsulată cu pereți subțiri 
și rezistenți. Constructia  cu curbură 
secundară ce oferă un suport sporit. 
Construit din Teflon cu acoperire inte-
rioara si exterioara cu nylon-polimer,  
permitand o mai buna manevrare 
decat cateterele ghid numai din te-
flon. Dimensiuni:   - I. D. 5F- 0.058”; 
6F- 0.071”; 7F- 0.081”; 8F- 0.090”  - 
lungime 90/ 100cm Prevazut si cu 
gauri laterale , varf atraumatic, mar-
ker radioopac proximal Compatibil 
cu sistem tromboaspiratie de 6 si 
7Fr și dispozitiv de renervare renală. 
Curburi: Extrabuck-up 2,0-5,0; AL 
0,75-4,0; JL 2,0-6,0; JR 3,0-6,0; AR1-2; 
MP, Bypass.

518518,52

33100000-1 15

Ghiduri 
pentru an-
gioplastie 
Tip soft

Ghiduri 
pentru angi-
oplastie Tip 
soft

bucată 500

Miez construit din Nitinol (40cm 
distal) + oțel inoxidabil (proximal), 
ofera un excelent suport si rezistenta 
la kinking. Virful împletit cu fire din 
platină. Ghidul acoperit cu material 
PTFE. Lungime 180cm, forma: dreap-
tă, varf atraumatic disponibil in vari-
anta soft-pentru mentinerea formei 
in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic 
tip M-coating. Diametru: 0.014” (0.36 
mm + 0.00 mm). Fără a se desprinde 
spire de metal  în timpul schimbării 
unghiului. Radioopacitate: 3cm. Dia-
metru nu mai mare de  0,014”. Incar-
catura la vîrf până la 1,0 gr. 

520833,33

33100000-1 16

Ghid pen-
tru angio-
plastie co-
ronariana 
tip standart

Ghid pentru 
angioplastie 
coronariana 
tip standart

bucată 500

Acoperit cu material hidrofilic care 
permite traversarea cu usurinta a 
stenozelor, Construit din Nitinol, ofe-
ra un excelent suport si rezistenta la 
Kinking Lung. 190cm și 300cm ; drep-
te sau “in J” Varf atraumatic disponibil 
in varianta soft-pentru mentinerea 
formei in vas. Fara a se desprinte 
spire de metal in timpul schimbarii 
unghiului.  Radioopacitate: 3 cm. Pre-
zenta de 2 marcheri la mijlocul ghi-
dului ce permite o orientare usoara a 
localizarii lui. Diametru nu mai mare 
de  0,014”. Incarcatura la vîrf până la 
1,0 gr. Fara a se desprinde spire de 
metal in timpul modelarii unghiului

509259,26
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33100000-1 17 Ghid tip 
extrasuport 

Ghid tip ex-
trasuport bucată 200

Core-ul pana la varf sa fie puternic 
construit din otel inoxidabil , de 
0,014” in diametru, acoperit distal 
cu polimer hidrofob. Disponibil la 
lungimi de 190 si 300cm, in forma de 
J sau drept. Prezenta de 2 marcheri 
la mijlocul ghidului ce permite o ori-
entare usoara a localizarii lui. Extra 
marker peste markerul distal este 
obligatoriu. Incarcatura la vîrf până la 
1,3 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce 
permite o buna vizualizare in timpul 
introducerii substantei de contrast. 

203703,70

33100000-1 18

Ghid pen-
tru angio-
plastie cu 
suport in-
termediar 

Ghid pentru 
angioplastie 
cu suport 
intermediar 

bucată 100

Diametru de 0,014” , acoperit cu po-
limer hidrofilic în porțiunea distală. 
Ghidul sa fie drept sau in forma de J si 
de lungime 190 si 300 cm, Incarcatu-
ra la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g 
pentru mediu suport. Radioopacitate: 
3 cm Prin constructia sa se asigura 
o buna manevrare in interventii pe 
vase de anatomie variata. Miezul con-
struit din otel inoxidabil.

101851,85

33100000-1 19

Ghid pen-
tru angio-
plastie co-
ronariana 
utilizat in  
ocluzii cro-
nice totale

Ghid pentru 
angioplastie 
coronariana 
utilizat in  
ocluzii croni-
ce totale

bucată 50

Constructia din otel inoxidabil a 
miezului confera control si rezistenta 
la rasucire cu control 1:1, vârf conic. 
Hidrofilic 40 cm porțiunea distală fără 
a cuprinde și vârful.  Radioopacitate: 
15 cm Lungime 190, 300 cm; varf 
drept sau in J. Diametru de la 0,010-
0,014”. Cu unghi de 45” de la vârf de 1 
mm. Utilizate in ocluzii cronice totale 
pentru abord anterograd cât și re-
trograd. Incarcatura vîrfului de la 1,5 
pînă la 5 gr.

162037,04

33100000-1 20

Ghid pen-
tru angi-
oplastie 
coronaria-
na utilizat 
in  ocluzii 
cronice 
subtotale

Ghid pentru 
angioplastie 
coronariana 
utilizat in   
ocluzii croni-
ce subtotale

bucată 200

Constructia din otel inoxidabil a miezului 
confera control si rezistenta la rasucire, 
vârf conic Radioopacitate: 16 cm Lungime 
190, 300 cm; varf drept sau in J. Acoperire 
hidrofilică distală 15- 20 cm, Diametru de 
0,009” - 0,014”. Utilizate in ocluzii cronice 
subtotale pentru abord anterograd cât 
și retrograd. Incarcatura vîrfului de la 0,5 
pînă la  1 gr.

648148,15

33100000-1 21

Ghiduri 
hidrofilice 
pentru an-
gioplastie 
corona-
riana cu 
support 
intermediar

Ghiduri 
hidrofilice 
pentru an-
gioplastie 
coronariana 
cu support 
intermediar

bucată 300

Varf drept cu spire matisate, radioopac, 
prevăzut pentru penetrare în ocluzii 
acute, subacute  Diametrul nu mai mare 
de 0.014”. Miez din oțel inoxidabil Du-
rasteel. Acoperire distală  hidrofilă pentru 
ușurarea traversării prin vas, cu suport 
intermediar.  Disponibil la lungimi de 
190 si 300cm. Prezenta de 2 marcheri la 
mijlocul ghidului ce permite o orientare 
usoara a localizarii lui. . Incarcatura la virf 
intre 1-1,5 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea 
ce permite o buna vizualizare in timpul 
introducerii substantei de contrast. 

305555,56
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33100000-1 22

Ghiduri 
hidrofilice 
pentru an-
gioplastie 
corona-
riana cu 
support 
inalt

Ghiduri 
hidrofilice 
pentru an-
gioplastie 
coronariana 
cu support 
inalt

bucată 200

Varf drept cu spire matisate, radio-
opac, prevăzut pentru penetrare în 
ocluzii acute, subacute  Diametrul 
nu mai mare de 0.014”. Miez din oțel 
inoxidabil durasteel. Acoperire distală 
hidrofilă  pentru ușurarea traversării 
prin vas, cu suport înalt. Disponibil 
la lungimi de 190 si 300cm. Prezenta 
de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce 
permite o orientare usoara a locali-
zarii lui. Incarcatura la virf intre 2,5-4 
gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce 
permite o buna vizualizare in timpul 
introducerii substantei de contrast. 

268518,52

33100000-1 23
Micro-ghid 
cateter 
coronarian

Micro-ghid 
cateter coro-
narian

bucată 50

Compatibil ghid de 0,014”, lungimi 
de 135 si 150 cm. Forma conică pt a 
facilita traversarea: incepand cu di-
ametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm), 
shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) 
si shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 
mm). Constructie shaft din 10 spire 
otel-inox impletite, pentru asigurarea 
forței de traversare și permite mani-
pulare rotativă în ocluziile cronice și 
intervențiile coronariene complexe. 
Protector în spirală proximal.Vârf ra-
diopac și vizibilitate sporită.

625000,00

33100000-1 24
Microcate-
ter dublu 
lumen

Microcateter 
dublu lumen bucată 25

Acoperire hidrofilica partea distal > 35 
cm ofera o manevrabilitate si parcurgere 
sporita,  virf conic atraumatic. Rigiditatea 
shaft-ul asigurata prin impletire de otel 
inoxidabil. Lungimi disponibile: > 140cm. 
Diametru distal exterior < 3,5F/2,5F. Dia-
metrul proximal exterior < 3,2 F. Diame-
trul proximal exterior virf 1,5Fr. Markeri 
radioopac: 4.0 mm marker de la virf. Ori-
ficiul de iesire a ghidului OTW la <7 mm 
de la virf.

268518,52

33100000-1 25
Baloane PCI 
semicom-
pliante   

Baloane PCI 
semicompli-
ante   

bucată 400

Baloane PTCA RX semicompliante cu 
acoperire hidrofilică.Compatibilitate ghid: 
0,014” (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 
cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți 
similar mucoasei. Diametre balon:1,5 
mm - 4.00 mm. Lungimi balon: 6 mm - 30 
mm,. Markeri radiopaci platinum-iridium: 
1 pentru Ø  1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 
- 4,00 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. 
Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de 
diametrul balonului. 

370370,37

33100000-1 26

Baloane se-
micompli-
ante pentru 
ocluzii cro-
nice totale

Baloane 
semicompli-
ante pentru 
ocluzii croni-
ce totale

bucată 400

Monorail si over the wire, semicompli-
ant, cu acoperire hidrofilica. Material 
balon-pebax. cateterul cu hypotube. 
Lungime shaft 145 cm-150cm. Compatibil 
cu ghid 0,014”. Presiune nominala-8 atm., 
RBP:12- 14 atm.  Marcheri:1 pentru diam-
trul 1,2-1,5 mm si 2 pentru diametrele 2,0-
4,0 mm. Dimensiuni: diam. disponibile 
-1.2 pana la 5.0  mm, lungimea 6 pina la 
30 mm.

481481,48
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33100000-1 27

Baloane 
semicom-
pliante cu 
profil ultra-
subțire

Baloane 
semicompli-
ante cu profil 
ultrasubțire

bucată 400

Acoperire total hidrofilică a balonului 
pentru o penetrate mai ușoară în 
ocluzii cronice totale, virful balonului 
ascuțit. Profil foarte îngust de 0,017` 
cu posibilitatea de a traversa cu ușu-
rință a două baloane în cateter ghid 
de 6 Fr. Monorail si over the wire. 
Compatibil cu ghid 0,014”. Diametru: 
1,2 - 5 mm și lungime disponibile de 
la 8 la 40 mm. Prezența de marcheri 
radioopaci din platinua pentru vizua-
lizarea clara a limitelor balonului.

370370,37

33100000-1 28
Baloane 
PTCA non-
compliante

Baloane 
PTCA non-
compliante

bucată 400

Baloane PTCA RX noncompliante. 
Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 
mm). Lungime shaft: 140-145 cm. 
Diametre balon: de la 2,0 mm  la 5,0 
mm.  Lungimi balon: de la 6 mm la 
30 mm. Markeri radiopaci din platina 
iridium: 2. Diametrul shaft-ului: Pro-
ximal: pina la 2.0 Fr . Distal:- pina la 
2.7 Fr. Presiune nominală: 10-12 atm. 
Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție 
de diametrul balonului.

370370,37

33100000-1 29

Balon 
non-com-
pliant de 
diametre 
mari

Balon 
non-compli-
ant de dia-
metre mari

bucată 400

Balon angioplastie non-compliant mono-
rial si over the wire cu acoperire hidrofili-
că, material balon pebax. Accepta fir ghid 
de maxim 0,014 inch. Sistem cu lungime 
utilizabila 140-145 cm. Diametrul balonu-
lui 3,75-5,0 mm Lungimea balonului 8-20 
mm,  2 markeri incorporati in balon. Com-
patibil cu cateter ghid de 5 F . Presiune 
nominală de umflare 10-12 atm. si Rated 
burst pressure de 16-18 atm.

362962,96

33100000-1 30

Baloane 
noncompli-
ante pentru 
dilatare 
leziuni cal-
cificate

Baloane non-
compliante 
pentru dila-
tare leziuni 
calcificate

bucată 400

Balon angioplastie non-compliant cu strat 
dublu acoperire hidrofilica, monorail si 
over the wire, cu profil ultrasubțire de in-
trare (0,017``) Accepta fir ghid de maxim 
0,014 inch.   Sistem cu lungime utilizabila 
135-150 cm.  Diametrul balonului 2,0-6,0 
mm  Lungimea balonului 6-30 mm;  2 
markeri incorporati din platinum iridium. 
Compatibil cu cateter ghid de 6 F

500000,00

33100000-1 31 Balon „cut-
ting” spiral

Balon „cut-
ting” spiral bucată 30

Pentru leziuni intens calcificate si resteno-
za intrastent. Diametru balon: 2.0-4,0 mm. 
Lungime balon: 9 - 15 mm.  Cateter ghid 
6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm

152777,78

33100000-1 32

Stenturi co-
ronariene 
Platinum 
Crom cu 
eliberare de 
substanta 
antires-
tenoza- 
Everolimus 
polimer 

Stenturi 
coronariene 
Platinum 
Crom cu 
eliberare de 
substanta 
antiresteno-
za- Everoli-
mus polimer 

bucată 400

Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil 
RMN. Substanta active-EVEROLIMUS 
polimer >100 μg/cm2. Polimerul utilizat 
PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie 
uniforma a substantei medicamentoase. 
Balonul pe care este plasat stentul este 
dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilita-
te sporita in timpul implantarii.  Lungime 
efectiva 140-150 cm. Restenoza mica prin 
vindecarea neointimei. Lungimi 8-48mm.
Diametre 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de 
postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm 
de la diametrul initial. Rata cea mai mica 
de tromboza intrastent intraspital si la 30 
zile postinterventie. Indicat la pacientii cu 
risc inalt de singerare. 

4707407,41
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33100000-1 33

Stenturi co-
ronariene 
cu eliberare 
de sub-
stanta anti-
restenoza- 
Everolimus 
polimer 

Stenturi 
coronariene 
cu eliberare 
de substanta 
antiresteno-
za- Everoli-
mus polimer 

bucată 400

Material Aliaj Cobalt Crom L-605.  
Compatibil RMN . Substanta acti-
ve-EVEROLIMUS >1 μg/mm2. Dovada 
clinica a ratei de tromboza tardiva 
foarte mica. Restenoza mica prin vin-
decarea neointimei. Profil ultrasubti-
re. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii 
maximale, fara deplasare a marginii 
stentului de la marcher in dimpul ex-
pandarii. Material balon: Pebax. Lun-
gimi 8-38mm pentru toate diametre-
le existente. Diametre de la 2,0-4,0 
mm cu posibilitate de postdilatare cu 
pina la 1,75 mm de la diametrul initi-
al. Lungime shaft 140-145 cm.

3925925,93

33100000-1 34

Stent co-
ronarian 
Farmaco-
logic activ 
polimer 
SIROLIMUS 

Stent coro-
narian Far-
macologic 
activ polimer 
SIROLIMUS 

bucată 400

Material:cobalt crom L605, substanța acti-
vă – Sirolimus, materialul balonului – nai-
lon 12. Design:  celule deschise. Grosime 
strat: 80 µm.  Substanța activă: Sirolimus:  
Doza: 3,0-4,0 µg/mm pe lungimea sten-
tului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-capro-
lactone), bioresorbabil. Acoperire: ablu-
minală si gradabilă. Lungime utilă: 144 
cm. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 
Fr. Acoperire: hidrofilică. Compatibilitate 
ghid: 0,014”. Diametre: 2.25 mm- 4.00 
mm. Lungime: 9 mm-38 mm. Timpul de 
degradare a polimerului si eliberare de 
medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare 
la trecere prin leziuni calcificate cu traca-
bilitate si impingere sporita.

4888888,89

33100000-1 35

Stent co-
ronarian 
farmaco-
logic  cu 
profil foarte 
subțire

Stent co-
ronarian 
farmacologic  
cu profil 
foarte sub-
țire

bucată 200

Material stent: Cobalt crom L605.  Sub-
stanta activa: Biolute bioabsorbail 
Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai putin 
de 1,4-2,0 μgm /mm ² . Profil foarte sub-
țire: 60-70 μg la stenturi cu diametrul <3 
mm. Lungime shaft: 140-145 cm. Prezența 
de 2 marcheri din platinum-iridium la 
nivel de balon. Material balon: Semi cris-
talin polimer. Acoperire hidrofilică. Dia-
metru stent: 2,25-4,0 mm  Lungimi stent : 
9– 40 mm. Cateter ghid: 5 F 

1851851,85

33100000-1 36

Stenturi co-
ronariene 
cu eliberare 
de substan-
ta antires-
tenoza- Zo-
tarolimus 

Stenturi 
coronariene 
cu eliberare 
de substanta 
antiresteno-
za- Zotaroli-
mus 

bucată 400

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: Zo-
tarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungi-
mea stentului.Design modular, premon-
tat pe balon semicompliant. Suprafata 
de sectiune circulara (asigura o mai buna 
acoperire a vasului) Compatibil cu cate-
ter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). 
Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni: 
2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdila-
tare cu pina la 1,25 mm de la diametrul 
initial, lung. 8-38 mm. 

2444444,44
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33100000-1 37
STENT 
GRAFT CO-
RONARIAN 

STENT 
GRAFT CO-
RONARIAN 

bucată 2

Material stent: CoCr L605 Graftul 
este din PTFE, premontat. Vizibilitate 
redicata ce permit o fixare exacta 
datorita celor 2 markeri radioopaci 
din platinum-iridium. Shaft flexibil 
care permite patrunderea cu usurinta 
in vase torturase, forta radiala mare. 
Lunghimea sistem de livrare de 140-
150 cm. Diametru: până la 2,5-5 mm, 
lungime până la 8-24 mm. Compatibil 
cu ghid de 0,014”. 

44444,44

33100000-1 38
STENT 
GRAFT pen-
tru periferie

STENT 
GRAFT pen-
tru periferie

bucată 6

Material stent: CoCr L605 Graftul 
este din PTFE, premontat. Vizibilitate 
redicata ce permit o fixare exacta 
datorita celor 2 markeri radioopaci 
din platinum-iridium. Shaft flexibil 
care permite patrunderea cu usurinta 
in vase torturase, forta radiala mare. 
Lunghimea sistem de livrare de 120-
130 cm. Diametru: până la 5-10 mm, 
lungime până la 58 mm. Compatibil 
cu ghid de 0,035”. 

75000,00

33100000-1 39

Cateter 
pentru 
trombaspi-
ratrie bilu-
minal

Cateter 
pentru tro-
mbaspiratrie 
biluminal

bucată 150

Cateter de tromboaspirație bilumi-
nal, rapid exchange, premontat cu 
stilet detașabil, pentru o livrabilitate 
sporită și rezistență la răsucire. Con-
strucția shaft-ului printr-o tehnologie 
de împletitură unică a peretelui, ce 
asigură rigiditate variabilă. Siste-
mul este format din : - Cateterul Tip 
Export are lungimea de 140 cm cu 
portiunea distala hidrofilica pina la 
40 cm. Virf cateter radioopac, moale, 
scurt cu 2 lumene: lumenul pentru 
ghid si lumenul de aspiratie, larg ,ori-
entat înainte in imediata apropiere 
de lumenul ghidului. Doi marcheri 
la distanta de 90 si 100 cm de la virf. 
Sistemul contine doua seringi si filtre-
le tip cosulet. Compatibilitare ghid: 
0,014”. Rezistent la rasucire.

1388888,89

33100000-1 40
Cateter de 
tromboas-
pirație 

Cateter de 
tromboaspi-
rație 

bucată 150

Set: cateter de tromboaspirație cu 2 
lumene: lumenul pentru ghid si lu-
menul de aspiratie larg situat frontal 
in imediata apropiere de lumenul 
ghidului, 2 seringi de 30 ml, linie 
de extensie cu robinet pina la 25 
cm, stilet premontat, filtru pentru 
depistarea trombilor de 70 microni, 
seringa de dimensiune <5 ml pentru 
fluidificarea sistemei.  Lungime utilă: 
145 cm. Marker radiopac: la 2 mm de 
la vârf distal. Marker  nonradioopac 
situat la 90, 100, 110 cm de la vârful 
distal. Lungimea segmentului hidro-
filic in portiunea distala 30 cm. Com-
patibilitare ghid: 0,014”. Rezistent la 
rasucire.

1333333,33
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33100000-1 41

Set inflator 
cu ma-
nometru 
digital

Set inflator 
cu manome-
tru digital

set 500

Dispozitiv de umflat baloane pina la 
30 atm.  Display digital iluminat pt 
vizualizare la lumina slaba, cu indica-
rea timpului și presiunii de umflare. 
Posibilitatea memorarii presiunii ma-
ximale precedente. Setul sa contina 
torquerul, introducerul, tub de exten-
zie minim 20 cm, valva hemostatica 
cu sistem de închidere tip push-push.

1157407,41

33100000-1 42

Set pompă 
cu mano-
metru tip 
“pistol”

Set pompă 
cu mano-
metru tip 
“pistol”

set 500

Indeflator tip ”pistol” cu presiune de pana 
la 30 atm. Contine: - seringa cu mano-
metru de presiune, pentru umflarea ba-
loanelor, valva hemostatica cu sistem de 
închidere tip push-push,  torquerul, intro-
ducerul, tub de extenzie minim 20 cm.

120370,37

33100000-1 43

Dispozitiv 
de umflare 
(pentru 
tehnica 
kissing)

Dispozitiv 
de umflare 
(pentru teh-
nica kissnig)

bucată 500

Set pompa cu manometru pentru umflat 
a 2  baloane simultan (indeflator) Con-
tinut: indeflator cu presiune de pana la 
30 atm., valva hemostatica cu sistem de 
închidere tip push-push,  torquerul, intro-
ducerul, tub de extenzie minim 20 cm.

162037,04

33100000-1 44 Conectoa-
re Y Conectoare Y bucată 50

Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, 
tip push-push,torque system, introduc-
tory fir ghid compatibil cu 0,014 inch. 4629,63

33100000-1 45 Ac puncţie Ac puncţie bucată 50

Ac cu un perete subtire, calibru  de 21G 
lungime de 4-7 cm. Ghid recomandat 
0.035” – 0.038” 2314,81

33100000-1 46
Conectori 
monitoriza-
re presiune

Conectori 
monitorizare 
presiune

bucată 50

Transparenti,  flexibili,  Lungimi disponibi-
le 15-150cm, rezistenat la 600PCI, flexibil, 
Male - female,  marcaj colorat pentru linie 
arteriala sau venoasa

1555,56

33100000-1 47 Manifold cu 
3 robineti 

Manifold cu 
3 robineti bucată 50

Presiune: 200 psi, 500 respectiv 1050 psi. 
cu 1 pana la 5 port cel putin 138 de con-
figuratii disponibile din policarbonate cu 
posibilitatea de a avea incorporat o linie 
de presiune la una dintre extremitati.

6944,44

33100000-1 48

Tub injec-
tare sub-
stanţă de 
contrast

Tub injectare 
substanţă de 
contrast

bucată 150

Transparent rigid rezistent la presiune 
1200 psi adaptor rotativ Conector male 
– female Lungimi 25 cm, 51 cm, 76 cm, 
122 cm. Aviz de compatibilitate emis de 
producatorul sistemului ”Medrad Marc V 
Pro Vis”.

22500,00

33100000-1 49

Set serin-
ga+tub 
injectomat 
“MEDRAD 
Marc V Pro-
Vis”

Set seringa+-
tub injec-
tomat “ME-
DRAD Marc V 
ProVis”

set 150

1. Seringa 200 ml Caracteristici: Ma-
terial: polipropilena Lungime totala 
seringa 240mm -Diametru extern 
seringa 60mm -Prevazuta cu varf tip 
Luer Male si cu conector rotativ pen-
tru fixarea racordului de joasa presiu-
ne –Piston prevazut cu doua sisteme 
de prindere de 8.5mm lungime -Pre-
siune maxima de utilizare: 1200 PSI 
(83 bari) Tub umplere Caracteristici: 
-Material: polietilena cu densitate 
mica -Lungime totala 40mm (lun-
gimea portiunii drepte de 170mm) 
- Deschiderea curburii de 60mm 
–Diametru intern: 4.1mm -Diametru 
extern: 5.4mm - Presiune maxima de 
utilizare: 1200 PSI (83 bari) -Aviz de 
compatibilitate emis de producatorul 
sistemului ”Medrad Marc V Pro Vis”

58333,33
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33100000-1 50

Set steril 
getabil 
pentru an-
giografie 

Set steril ge-
tabil pentru 
angiografie 

set 3000

1. 1 buc.: Câmp angiografie -  240x330cm (+/-5cm), 
integru, impermeabil 100% pe toată suprafața.  
a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt 
de absorbţie, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 ori-
ficii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm 
(+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor 
(nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică 
absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale 
transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului 
vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să 
nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 
2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), 
extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu 
bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 
500ml lichide. 
3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv -  50x50cm(+/-5cm). 
Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza 
confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absor-
bant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici 
cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea 
câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 
4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-
5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, 
impermeabil.  
5. 4 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, minim 
30x40cm.  
6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, 
fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) 
Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;  
c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura imperme-
abilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca 
cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm 
(±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) 
- 130 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 
75cm (±3cm). 
7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 
perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, 
non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu 
utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la 
rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu 
mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel 
pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – 
nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a 
personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă 
durată (nivelul de penetrare la microorganisme și 
lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 
374-2:2014)). 
8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, 
transparentă, cu elastic. 
9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm 
din polietilenă, transparentă, cu elastic.  
10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transpa-
rent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripțio-
nat cu eticheta “risc biologic”. 
11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, trans-
parent. 
12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 
13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml.  
14. 1 buc.: Forceps pentru fixatie campuri – 15cm 
(+/-3cm).  
15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm).  
16. 1 buc.: Tăviţă 2500 ml, rotundă, din polipropilen, 
color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – 
pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și 
prevenirea alunecării acestuia.  
17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator.  
18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți  cu „aripioare“, 
rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast 
din poliuretan minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie 
din poliuretan minim 1900 mm; c) tub din poliuretan, 
minim 1500 mm.  
19. 1 buc.: Bisturiu E11.  
20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, 
J3, 0,034-0,036“.  
21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, 
minim 8 straturi.  
22. 1 buc: Ac seringă 18G.  
23. 2 buc: Ac seringa 21G.  
24. 1 buc.: Ac seringă 22G 
25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.  
26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml.  
27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.  
28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.  
29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 
30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150 
cm (+/-3cm).

6055555,56
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33100000-1 51

Set steril 
getabil 
pentru 
angiografie 
prin abord 
radial

Set steril ge-
tabil pentru 
angiografie 
prin abord 
radial

set 1000

1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu strati-
ficat.  
1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70 cm (+/-15cm). 
Extra-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 (capacitatea de absorbție 500 ml/
mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; 
4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impreg-
nate 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 polietilenă, transparentă                   1 buc: 
husă tub radiologic, circulară, 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 ultra-
sunet, 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 eticheta „risc biolo-
gic”. 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 me-
tal– 1 buc; 
1 buc: Tăviţă rotundă la bază 2500 ml din polipropi-
len, 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 pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezisten-
tă 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)

648148,15

33100000-1 52
Câmp steril 
super ab-
sorbant 

Câmp steril 
super absor-
bant 

bucată 500

1. Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus 
din 3 straturi bine delimitate: 
strat impermeabil 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 – minim 75 g/m2;  strat 
adeziv aplicat pe margine, liber de colofo-
niu, 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..

24537,04
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33100000-1 53
Mănuși 
sterile ne-
pudrate 

Mănuși steri-
le nepudrate bucată 1000

Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: 
N6,5; N7,0; N7,5; N8,0; N8,5 in asor-
timent) - din cauciuc deproteinizat, 
non-alergene, rezistente la intervenții 
chirurgicale cu utilizarea ghidurilor 
metalice; apirogenice, rezistența la 
rupere – nu mai puțin de 18N, grosi-
mea la degete - nu mai putin de 0,27 
mm; acoperit pe interior cu biogel 
pentru protectie dublă și rezistența 
la rupere, AQL – nu mai mare de 
0,65 (AQL – standard de protecție 
a personalului medical în cadrul in-
tervențiilor de lungă durată (nivelul 
de penetrare la microorganisme și 
lichide, substanțe chimice – conform 
standardului EN 374-2:2014).mostre 
la solicitare.

18518,52

33100000-1 54

Seringi 
pentru 
injectare 
substanţă 
contrast

Seringi pen-
tru injectare 
substanţă 
contrast

bucată 50

Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ 
Maner tip ”aripioară”

2314,81

33100000-1 55

Capot (ha-
lat) chirur-
gical steril 
marimea XL

Capot (halat) 
chirurgical 
steril mari-
mea XL

bucată 2000

1. Din material netesut - fibre de 
polipropilen, minim 3 tipuri de fibre – 
SMS; repelent, grosimea materialului 
SMS - minim 35 g/m2; mâneca cusută 
cu laser – cusatură dublă – pentru a 
asigura impermeabilitatea la micro-
bi și lichide, se va exclude maneca 
cusuta cu acul; lungimea manecilor 
- nu mai putin de 60 cm (±3 cm), 
lungimea halatului - nu mai putin de 
155 cm (±3 cm) din umeri pana la 
poale, latimea halatului in zona axi-
lara - minim 75 cm (±3 cm); ambalat 
individual, cu 2 servetele absorbante 
de celuloza – se vor exclude modele 
neabsorbante; eticheta autocolantă 
a ambalajului va conține informație 
despre nr. Lotului si data expirării;  
indicare pe ambalaj a sterilizării cu EO 
(se va exclude sterilizarea cu raze Ro-
entgen), termen de valabilitate – nu 
mai mic de 3 ani; marcaj CE, certificat 
EN13795;mostre la solicitare. Mărime 
XL, XXL

150000,00

33100000-1 56
Dispozitiv 
recuperare 
corp strain

Dispozitiv 
recuperare 
corp strain

bucată 5

Dispozitiv confecționat din Nitinol, 
tip lasou, pentru recuperare frag-
mente migrate accidental. Bucla 
confecționata din aur- tungsten 
pentru vizibilitate optima. Marker 
radioopac din platina. Lungime : 
60, 125, 150, 175 cm ; diametru : 
2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm

37777,78
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33100000-1 57
Extensie 
pentru ca-
te-ghiduri

Extensie 
pentru ca-
te-ghiduri

bucată 100

Folosita in abordari de leziuni calcifi-
cate, compatibila cu cate-ghid de 6F. 
Tija de împingere din oțel inoxidabil 
pentru putere și rezistență la îndoire. 
Acoperire distal hidrofilică pentru 
traumatizm vascular  minimal. Di-
mensiune 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

643518,52

33100000-1 58

Sistem de 
inchidere 
percutana 
a orificiului 
de punctie 
de dimensi-
une mare

Sistem de 
inchidere 
percutana a 
orificiului de 
punctie de 
dimensiune 
mare

bucată 30

Dispozitiv activ pentru inchiderea vascu-
lara efectiva si hemostaza instantanee, 
chiar si la pacienti cu tratament anticoa-
gulant Dispozitiv compus din: -ancora 
intraarteriala -dop din colagen -sutura 
cu strangere automata -sa nu necesite 
compresie manuala -Ancora cu profil mic 
conceputa pentru a se atasa strans de 
peretele arterial, pentru evitarea tulbura-
rii fluxului sanguin. -Inchidere mecanică 
active  - procedura rapida -ușor de utilizat 
- confortabil pentru pacient -timp scurt 
de imobilizare a pacientului 30 min - dis-
pozitiv compatibil 14 si 18 F -studii de 
specialitate relevante privind eficienta si 
siguranta -complicatii reduse -Marcaj CE

83333,33

33100000-1 59

Sistem de 
inchidere 
percutana 
a orificiului 
de punctie

Sistem de 
inchidere 
percutana a 
orificiului de 
punctie

bucată 400

Dispozitiv activ pentru inchiderea vascu-
lara efectiva si hemostaza instantanee, 
chiar si la pacienti cu tratament anticoa-
gulant Componente complet absorbabile 
in maxim 90 de zile. Dispozitiv compus 
din: -ancora intraarteriala -dop din cola-
gen -sutura cu strangere automata -sa 
nu necesite compresie manuala -Ancora 
cu profil mic conceputa pentru a se atasa 
strans de peretele arterial, pentru evitarea 
tulburarii fluxului sanguin. -Inchidere me-
canică active  - procedura rapida -ușor de 
utilizat - confortabil pentru pacient -timp 
scurt de imobilizare a pacientului 30 min 
- dispozitiv compatibil 6 si 8 F -studii de 
specialitate relevante privind eficienta si 
siguranta -complicatii reduse -Marcaj CE

925925,93

33100000-1 60

Sistem de 
compresie 
dupa punc-
tie radiala 
tip ceasor-
nic

Sistem de 
compresie 
dupa punc-
tie radiala tip 
ceasornic

bucată 2000

Dispozitiv pentru obținerea hemos-
tazei vasculare radiale. Construit 
dintr-o banda adezivă și o pernuță 
cu aer care se aplică la locul punc-
ției. Disponibilă în lungimea benzii 
de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului 
punctiei. Compresia și decompresia 
elementului hemostatic reglabilă prin 
introducerea sau scoaterea aerului cu 
o seringă. Disponibil cu un sistem de 
fixare si monitorizarea timpului expus 

370370,37
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33100000-1 61

Cateter 
pentru 
imagistica 
intravas-
culara prin 
coerenta 
optica

Cateter pen-
tru imagisti-
ca intravas-
culara prin 
coerenta 
optica

bucată 20

Specificatiile produsului: -Cateter ce con-
tine fibra optica -Sa prezinte tehnologie 
Extreme ResolutionTM, ce ofera posi-
bilitatea obtinerii a unor imagini intra-
vasculare coronariene de pana la 10-15 
microni, caracterizate printr-o detaliere 
fara precedent si usurinta in interpretare, 
pentru caracterizarea leziunilor si optimi-
zarea procesului de plasare stenturilor -Sa 
prezinte profilul de trecere de 2.7 F in axul 
de sustinere proximal ce ofera o livrare 
excelenta a dispozitivului in zona de inte-
res -Sa prezinte un invelis hidrofil lubrifiat 
si un varf cu profil redus de intrare pentru 
a putea traversa leziuni inguste, distale 
-Sa prezinte o compatibilitate cu ghiduri-
le de 0.014” si cateterele ghid de 6 F -Cele 
doua benzi radioopace cu rol de marcaj 
distal situate la o distanta de 20 cm una 
de alta pentru a permite evaluarea lungi-
mii segmentului si facilitatea pozitionarii 
cateterului –Sa prezinte o conexiune sim-
pla a cateterului la unitatea de control a 
fibrei optice pentru o configurare usoara 
-Sa nu fie necesar un dispozitiv extern de 
retragere a cateterului pentru evitare de-
teriorarii cateterului - Viteza de obtinere 
a imaginii de pana la 25 mm pe secunda 
-Lungime cateter 135cm, diametru distal 
2,7F; ghid 0,014

664444,44

33100000-1 62

Cateter 
wireless 
pentru ma-
surarea FFR

Cateter wire-
less pentru 
masurarea 
FFR

bucată 25

Specificatii minime: Cateter compatibil 
prin tehnologia „wireless” (fara fir) pentru 
usurinta in manipulare si pozitionare. 
Frecventa securizate de transmitere a 
datelor wireless Tehnologie radio avan-
sate pentru comunicare sigura si prote-
jate. Design unic pentru imbunatatirea 
manevrabilitatii. Strat hidrofil ce ofera o 
manevrabilitate crescuta, frecare redusa si 
pozitionare usoara Senzor de presiune ce 
permite masurarea exacta a FFR amplasat 
la 3 cm de capatul distal al cateterului. 
Manerul cateterului detasabil cu transmi-
tator wireless si cu o autonomie a bateriei 
de minim 3 ore Compatibil cu platforma 
wireless de receptare si prelucrare a 
informatiilor Posibilitatea de integrare 
completa in laboratorul de angiografie 
in majoritatea sistemelor hemodinamice 
existente pe piata, fara dispozitive si cos-
turi suplimentare Studii internationale de 
specialitate privind eficienta si utilitatea 
FFR realizate prin intermediul cateterelor. 
Lungime cateter 175 cm. Gama de pre-
siune -30 - 300 mm Hg Precizia presiune 
± 1 mmHg plus ± 1% (<50 mmHg) ± 3% 
(> 50 mmHg). Frecvența răspuns la 25 
Hz Durata de viata baterie transmițător 
minim 3 ore. Gama de frecvență 2.4000 
- 2.4835 GHz (banda ISM) Putere Radio 1 
mW vârf, 70 μW medie Intârziere semnal 
total <10 ms

526898,15
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33100000-1 63

Sistem de 
protectie 
impotriva 
emboliilor 

Sistem de 
protectie 
impotriva 
emboliilor 

bucată 10

Dispozitiv de filtrare a emboliilor 
cerebrale, indicat ca dispozitiv adju-
vant pentru pacientii care necesita 
stentare carotidiana/coronariana. 
Dimensiuni vasculare de referinta: 
4.0mm- 7,0mm Material de fabricatie 
pentru sistemul de captare a debri-
sului: nitinol. Diametrul standard al 
porilor: 100 microni. Filtru vascular 
expandabil:180 cm lungime. Profil de 
trecere: 2.7 F. Compatibil cu cateter 
ghid de 0.014”. Lungimea cateterului 
135 cm.

138888,89

33100000-1 64

Stenturi 
periferice 
autoexpan-
dabile 

Stenturi pe-
riferice auto-
expandabile 

bucată 5

Stent periferic  autoexpandabil cu 
profil  5 Fr. Stent din nitinol cu dia-
metre disponibile de:  5,6,7,8 mm si 
lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 
mm. Toate dimensiunile sa fie com-
patibile cu teaca de 5Fr. Compatibi-
litate pentru ghid de 0,035”. Celulele 
stentului sunt deschise, partea de sus 
a celulelor nu iese spre exterior prin 
îndoirea stentului. Imposibilitatea 
deformării stentului în cazul flexiunii 
în lumenului vasului.Stabilitatea radi-
ala înalta, constantă pe întreaga lun-
gime a stentului. Grosimea peretelui 
stentului nu mai mult de 0,0088 mm. 
Presiunea radiala nu mai puțin de 
10.55 g/mm. Markeri din tantal la fie-
care 3 varfuri ale coroanei  stentului , 
numarul markerilor variind în functie 
de marimea stentului. Sa nu existe 
scurtarea stentului la deschiderea 
acestuia . Sistem de siguranta pentru 
prevenirea săriturii stentului din siste-
mul de livrare  la deschiderea parțiala 
sau totala a acestuia. Cateter cu lun-
gimi disponibile de : 80cm , 120cm si 
minim 150 cm, acesta din urma pen-
tru acces brachial sau femural . 
Varful flexibil atraumatic in forma 
de conus. Performantele stentului in 
timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de 
cel putin un studiu clinic relevant. 
Studiul clinic sa includa si leziuni 
complexe (peste 75mm si foarte cal-
cificate)

46296,30

33100000-1 65

Stenturi 
periferice 
balon ex-
pandabil 

Stenturi pe-
riferice balon 
expandabil 

bucată 5

Stent periferic balon expandabil cu 
dimesiuni 5-10 mm Lungime 15-60 
mm.Este confecționat dintr-un tub 
de oțel inoxidabil cu celule deschise, 
cu markeri din tantaliu. Toate dimen-
siunile sa fie compatibile cu teaca de 
6-7 Fr. Compatibilitate pentru ghid de 
0,035”. Lungime shaft 80cm, 135 cm. 
Stenturi disponibile de toate dimen-
siunile si pentru cateterul de livrare 
135 cm. 

37037,04
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33100000-1 66

Balon 
0.035” 
pentru an-
gioplastie 
periferică

Balon 0.035” 
pentru an-
gioplastie 
periferică

bucată 5

Balon de tip RX/OTW utilizat în 
dilatarea leziunilor stenotice sau 
ocluzive ale arterelor iliace, femurale, 
ilio-femurale, poplitee, infra-poplitee 
și renale; la fel, pentru tratamentul 
leziunilor obstructive a fistulelor nati-
ve sau artificiale pentru hemodializă. 
Indicat pentru postdilatare a strentu-
rilor utilizate în vasculatura periferică. 
Compatibilitate ghid: 0,035” (0,89 
mm). Lungime utilă: 90 sau 135 cm. 
Materialul balonului: nailon. Lungimi 
balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 
200 mm. Diametre disponibile balon: 
3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 
10, 12 mm. Presiune nominală = 8 – 
10 atm. RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: 
lungimea utilă – 135 cm; core wire 
cu vârf conic de tip stiff încorporat în 
shaft distal. Marker vizibili de adânci-
me la 90 și 100 cm. Diametre dispo-
nobile: 3,00 mm – 12 mm. Lungimi 
disponibile: 20 mm – 200 mm. Core 
wire din oțel inpxidabil încorporat în 
shaft sporește răspunsul la împingere 
și trecere prin leziuni. Balon OTW: 
lungimea utilă – 90 sau 135 cm; core 
wire cu vârf conic de tip stiff încor-
porat în shaft distal.. Diametre dispo-
nobile: 3,00 mm – 12 mm. Lungimi 
disponibile: 20 mm – 200 mm.Core 
wire din oțel inoxidabil încorporat în 
shaft sporește răspunsul la împingere 
și trecere prin leziuni.

8333,33

33100000-1 67

Stenturi cu 
meșă du-
blă pentru 
carotida

Stenturi cu 
meșă dublă 
pentru caro-
tida

bucată 40

Stent din nitinol, construit din meșă 
împletită dublă: macro-meșa externă 
și micro-meșa internă,  care permi-
te autoajustare în artere. Sistemul 
de livrare Rx. Compatibil 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 143 cm.  Diametre: 5-10 mm. 
Lungimi 25-45 mm.  

807407,41

33100000-1 68

Balon far-
macologic 
activ utili-
zat in an-
gioplastia 
coroniana

Balon far-
macologic 
activ utilizat 
in angioplas-
tia coroniana

bucată 20

Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; 
excipient natural Uree cu actiune 
hidrofilica  - obligatoriu pentru evita-
rea reactiilor alergice si toxice.Timp 
de eliberare a medicamentului- 30-60 
secunde. Actiune antirestenoza dupa 
angioplastie- nu mai putin de 28 zile 
(se confirma cu analize de laborator). 
Disponibil pe cateter cu lungime de 
145 cm. Compatibil cu teaca intro-
ducatoare de 5 F. Compatibil cu ghid 
de 0.014’’. Dimensiuni: diametru- 2.0-
4.00 mm; lungime- 15-40 mm

88888,89
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33100000-1 69

Valva aorti-
ca autoex-
pandabila 
transcate-
ter

Valva aortica 
autoexpan-
dabila tran-
scateter

bucată 10

Set de valva aortica transcateter 
din pericard porcin; Implantare prin 
abord transfemural, direct aortic sau 
subclavicular; Bioproteza din pericard 
porcin tratat impotriva calcificarii, 
configuratie cu trei foite; Cadru de 
sustinere confectionat din Nitinol, 
autoexpandabil; Design supra-annu-
lar, pentru performante hemodinami-
ce bune; Dimensiuni 23, 25, 27 mm. 
Sistemul de livrare sa permita repozi-
tionarea valvei inainte de fixarea defi-
nitiva; Sistem de livrare compatibil cu 
introductor 18-19 Fr.  Kit complet de 
accesorii necesare pentru implantare;  
Sistem compatibil cu ghid de 0.035”;  
Marca CE; Aprobare FDA;  Studii cli-
nice; Furnizorul sa asigure instruirea 
echipei medicale si asistenta tehnica 
la primele 10 implantari gratis. Se 
solicita studii pentru acest tip de 
valva (documentare).  Toate costurile 
legate de serviciile asociate vor fi 
suportate de către furnizor. Sistemul 
va fi însoțit de manual de utilizare in 
limba romana.

4661388,89

33100000-1 70

Valva 
aortica 
autoexpan-
dabila tran-
scateter de 
dimensiuni 
mari

Valva aortica 
autoexpan-
dabila tran-
scateter

bucată 15

Set de valva aortica transcateter 
din pericard porcin; Implantare prin 
abord transfemural, direct aortic sau 
subclavicular; Bioproteza din pericard 
porcin tratat impotriva calcificarii, 
configuratie cu trei foite; Cadru de 
sustinere confectionat din Nitinol, 
autoexpandabil; Design supra-an-
nular, pentru performante hemodi-
namice bune; Sistemul de livrare sa 
permita repozitionarea valvei inainte 
de fixarea definitiva; Sistem de livrare 
cu profil redus, indicat pentru vas de 
acces transarterial de la 5.0 mm dia-
metru, pentru diminuarea complica-
tiilor vasculare;  Marimi:  29, 34 mm, 
pentru protezarea inelelor aortice cu 
diametrul intre 18 si 30 mm;  Kit com-
plet de accesorii necesare pentru im-
plantare;  Sistem compatibil cu ghid 
de 0.035”;  Marca CE; Aprobare FDA;  
Studii clinice; Furnizorul sa asigure in-
struirea echipei medicale si asistenta 
tehnica la primele 10 implantari gra-
tis. Se solicita studii pentru acest tip 
de valva (documentare).  Toate costu-
rile legate de serviciile asociate vor fi 
suportate de catre furnizor. Sistemul 
va fi insotit de manual de utilizare in 
limba romana.

6992083,33
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33100000-1 71

Valva aor-
tica tran-
scateter 
balonex-
pandabila

Valva aortica 
transcateter 
balon expan-
dabila

bucată 15

Valva cardiaca biologica din pericard bovin, in-
dicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica 
severa si risc chirurgical extrem cu implantare 
transfemurala si transapicala si expandare cu 
balon □ Valva cardiaca biologica din pericard 
bovin indicata in tratarea pacientilor cu steno-
za aortica severa cu risc chirurgical crescut si 
intermediar  □ Implantare transfemurala sau 
transapicala □ Valva pozitionata in interiorul 
unui stent din aliaj metalic expandabil, cu 
proprietati care sa permita fixarea in siguranta 
in interioriorul inelului aortic □ Expandarea 
valvei se face cu ajutorul unui balon transcate-
ter cu markeri radioopaci pentru o pozitionare 
usoara □ Valva cu tratament anticalcificare 
combinat cu surfactanti si solventi pentru eli-
minarea eficienta a fosfolipidelor si reducerea 
calcificarilor □ Tratament anticalcificare aplicat 
in doua etape: termica si chimica □ Marimi 
ale valvei disponibile: 20mm, 23mm, 26mm, 
29mm □ Profil cat mai redus pentru a nu afecta 
structurile valvulare, astfel: - Inaltimea maxima 
pentru marimea de 20mm sa nu depaseasca 
15,5mm - Inaltimea maxima pentru marimea 
de 23mm sa nu depaseasca 18mm - Inaltimea 
maxima pentru marimea de 26mm sa nu depa-
seasca 20mm - Inaltimea maxima pentru ma-
rimea de 29mm sa nu depaseasca 22,5mm □ 
Set de implantare care sa asigure implantarea 
corecta a valvei in functie de calea de abord si 
care sa contina minim: - Sistem de pozitionare 
menit sa faciliteze traversarea valvei native - 
Trusa dilatatorie prevazuta cu set de piese ce 
ajuta la dilatatea arteriala - Dispozitiv de pliere 
stent folosit la reducerea diametrului total al 
protezei de la varianta extinsa la cea compresa-
ta - Dispozitiv de umflare balon utilizat pentru 
predilatarea valvei native si pozitionarea valvei 
transcateter  Cateter cu balon format din tija si 
balon utilizat la expandarea valvei, cu cel putin 
doua 
diametre nominale disponibile 
- Setul teaca introducatoare contine un intro-
ducator cu invelis hidrofil, o teaca de 14Fr 
pentru valva de 20, 23, 26mm si 16Fr pentru 
valva de 29mm si un dispozitiv de incarcare 
□ Studii clinice pentru acest tip de valva pe 
minim 3000 de pacienti 
□ *Kit de accesorii necesare impantarii: - Ghid 
0.035” preformat pentru proceduri TAVI – 1buc. 
- Ghid 0.035” drept cu lungime de 180cm, hi-
drofil, pentru traversarea valvei native – 1 buc. 
- Cateter diagnostic tip Pigtail – 1 buc. 
- Cateter diagnostic tip Amplatz Left (I,II sau 
III) – 1 buc. 
- Sistem de inchidere punctie vasculara de 6 
sau 8F, tip Angioseal – 1 buc. Sistem de inchi-
dere punctie vasculara de 14 sau 16 F - 2 buc 
- Set introducator pentru acces arterial – 1 buc. 
Furnizorul sa asigure instruirea echipei medica-
le si asistenta tehnica la primele 10 implantari 
gratis.  Toate costurile legate de serviciile asoci-
ate vor fi suportate de către furnizor. 

7791666,67

33100000-1 72
Ghid meta-
liz amplatz 
super stiff

Ghid metaliz 
amplatz su-
per stiff

bucată 40

Constuctia ghidului este neteda 
cu arcuri spiralate  format din otel 
inoxidabil, acoperire din PTFE, virf 
atraumatic. 
Lungimi: 145cm, 180 cm, 260 cm.  
Configurații vârf diferite . Diametru 
de 0,035” si 0,038”

17592,59
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33100000-1 73
Ghid meta-
liz amplatz 
extra stiff

Ghid metaliz 
amplatz ex-
tra stiff

bucată 40

Shaft extrasitff. Diametrul 0,035” cu 
vârf atraumatic moale.  Control de 
torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a 
portiunii distale pina la 25 cm cu un 
strat de acoperire microglide pentru 
micsorarea frictiei,cu un vârf moale 
drept si in unghi, deformabil . Lungi-
mea  de  180, 260 cm. 

17592,59

33100000-1 74
Stenturi 
pentru ar-
tere renale

Stenturi 
pentru artere 
renale

bucată 10

constructie tubulara taiata cu laser 
din otel 316L - Compatibil cu ghid 
0.014 inch - diametru:  4; 5; 6;  7 mm; 
- lungime:  15- 20mm  - dedicat pen-
tru arterele renale - Lungime cateter 
90cm, 150 cm. Compatibil RMN. 

40324,07

33100000-1 75 Sistem de 
rotablatie

Sistem de 
rotablatie bucată 1

Opțiunile de dimensiuni brute mul-
tiple permit crearea dimensiunii lu-
menului previzibil pentru pregătirea 
vaselor controlate și dimensionarea și 
extinderea uniformă a stentului. Folo-
seste aer comprimat sau azot pentru 
a rula turbina cu presiunea intre 90 
PSI si 110 PSI. Sistem pre-conectat 
sau avansator separat și burr. Vârful 
diamantat cu 2 000-3000 cristale 
microscopice de diamant pe vârful 
distal. Partea proximală din alamă 
nichel. Dimensiuni disponibile de la 
1,25mm la 2,5mm. Sistemul pentru 
rotablatie are patru componente 
principale: sistemul de ghidare (2 
buc ghid 0,010” compatibil cu burr), 
avansator, cateter și consola in como-
dat. Sistema include -10 buc burr și 
arborele de antrenare elicoidal, tea-
ca, conectarea cateterului și corpul 
cateterului. Sistemul este capabil să 
transmită mișcarea rotativă la viteze 
de până la 190.000 RPM, care are ca 
rezultat ablația fină a particulelor de 
țesut ateromat de către burr acoperit 
cu diamant. Burrurile sunt disponibile 
în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 
1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 2,38 și 2,5 mm. 
Cateterul are o lungime de 135 cm. 
Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) in 
diametru si este tivita la varf pentru 
a permite trecerea usoara în navă. 
Furnizorul sa asigure instruirea echi-
pei medicale si asistenta tehnica la 
primele 10 interventii gratis.

390000,00
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33100000-1 76

Cateter 
multi-elec-
trod pentru 
denervare 
renala 

Cateter 
multi-elec-
trod pentru 
denervare 
renala 

bucată 12

Cateter compatibil 6F, tip RX (rapid 
exchange) la 30 cm de varful distal; 
Design: autoexpandabil forma elicoi-
dala pentru o cat mai buna adaptare 
la o gama variata de forme si dimen-
siuni ale arterelor renale; Material: 
poliuretan cu ramforsare metalica; 
Compatibil cu ghid 0.014”; 4 electro-
zi monopolari, radioopaci, din aur, 
lungime 1.5 mm pozitionati elicoidal; 
Timp rapid de ablatie 60 sec; Marker 
radioopac din Pt/ Ir la 1 mm de varful 
distal; Lungime 117 cm, compatibil 
cu catetere de 100 cm sau mai scurte; 
Profil maxim: 0.054”; Dimensiunea 
vasului de tratat: 3 – 8 mm; Lungimea 
zonei ce poate fi tratata cu toti elec-
trozii activi: 17 – 21 mm; Lungimea 
varfului: 5 mm; Marker shaft femural: 
55 cm de varful distal; Cablu integrat 
pentru conectarea la generatorul 
de radiofrecventa; Compatibil cu 
generatorul electrochirurgical cu 
radiofrecventa cu control automat (se 
presteaza gratis de furnizorul cate-
terului); Puterea este monitorizata si 
controlata continuu pe baza tempe-
raturii si impedantei masurate la zona 
de contact electrod-tesut pentru a se 
asigura o functionare optima; Prezin-
ta interfata de tip touchscreen pentru 
configurarea personalizata a electro-
zilor; Monitorizarea complet vizibila a 
electrozilor; Prevazut cu telecomanda 
si/ sau pedala de control (optional); 
Dimensiuni: aprox. 30 cm x 40 cm x 
20 cm; Greutate pina la 10 kg (fara 
accesorii); Diagonala display: nu mai 
putin de 25 cm ; Putere RF la iesire: 
max 8.0 W; Livrarea de energie se face 
daca impedanta masurata este intre 
175 – 1200 ohm; Puterea de alimen-
tare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

1355555,56

33100000-1 77
Ochelari de 
protecție 
radiologică

Ochelari de 
protecție 
radiologică

bucată 5

Confectionate din material rezietente 
cu continut de Pb ce asigura protec-
tia radiologica conform normelor 
interne si international • Prevazuti cu 
sistem de protective laterala • Echi-
valent in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 
mm (lateral)  • Mărime: unica •Greu-
tate< 0,05 kg • Șiret de fixare spate 
• Posibilitate de a ajusta dioptriile 
ochelarilor după necesitatea cardio-
logului interventionist. Produse testa-
te si avizate de Ministerul Sănătății și 
autoritățile competente din domeniu

18888,89
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33100000-1 78

Sistem de 
protecţie 
din 2 piese 
(vestă + 
fustă)

a.  Vestă de 
protecție 
radiologică

bucată 5

Confectionate din material multistrat 
din cauciuc cu continut de Pb ce asi-
gura protectia radiologica conform 
normelor interne si international • 
Echivalent de Pb: 0,75 mm (frontal)/ 
0,50 mm (lateral) • Greutate redusa 
(<5,0 kg), elasticitate, manipulare 
usoara, suprafete usor lavabile • Sis-
tem de prindere cu  “arici” • Dimensi-
uni: - Inaltime : 110 ±5  cm, lungime : 
60 ±5 cm    • Produse testate si avizate 
de Ministerul Sanatatii și autoritățile 
competente din domeniu

47777,78

33100000-1 78

Sistem de 
protecţie 
din 2 piese 
(vestă + 
fustă)

b  Fustă de 
protecție 
radiologică

bucată 5

• Confectionate din material multis-
trat din cauciuc cu continut de Pb ce 
asigura protectia radiologica conform 
normelor interne si international      • 
Echivalent de Pb: 0,50 mm     • Greuta-
te redusa (<5,5 kg), elasticitate, mani-
pulare usoara, suprafete usor lavabile   
• Sistem de prindere cu  centura            
• Dimensiuni: - Inaltime : 105 ±5 cm, 
lungime : 60 ±5 cm     • Produse testa-
te si avizate de Ministerul Sanatatii și 
autoritățile competente din domeniu

71666,67

33100000-1 79
Set de 
protecție 
tiroidă

Set de pro-
tecție tiroidă set 10

• Confectionate din material multis-
trat din cauciuc cu continut de Pb ce 
asigura protectia radiologica conform 
normelor interne si international  • 
Echivalent de Pb: 0,50 mm • Greutate 
redusa (<0,5 kg), elasticitate, manipu-
lare usoara, suprafete usor lavabile • 
Sistem de prindere cu “arici”, marime: 
unica. Sub forma de L • Produse testa-
te si avizate de Ministerul Sanatatii și 
autoritățile competente din domeniu

18611,11

33100000-1 80 Șorț de 
protecție

Șorț de 
protecție bucată 5

Confecționate din material multistrat 
din cauciuc cu continut de Pb ce asi-
gura protecția radiologica conform 
normelor interne si international • 
Echivalent de Pb: 0,50 mm (fata)/ 0,35 
mm (spate)  • Greutate redusa (<5,5 
kg), elasticitate, manipulare usoara, 
suprafete usor lavabile • Sistem de 
prindere cu “arici”  • Se imbraca cu 
fixare pe umeri pentru a impedica 
caderea lui in caz de desprindere a 
fixatoarelor cu “arici”.  Dimensiuni: - 
inaltimea: 65 cm, lungime : 110 cm,   • 
Produse testate siavizate de Ministe-
rul Sanatatii și autoritățile competen-
te din domeniu

35648,15

33100000-1 81 Set presiu-
ne invaziva

Set presiune 
invaziva set 2

Set linie presiune invaziva compatibil 
cu sistemul “mack-lab GE R3 6.9.6” 
compus din fir ce se uneste la Mack-
lab si 5 camere de presiune.

703,70
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33100000-1 82 Set linie 
ECG Set linie ECG set 6

Set linie ECG compatibil cu sistemul 
“mack-lab GE R3 6.9.6” prevazuta 
cu fire ce se uneste la Mack-lab de 
la care porneste fire pentru patru 
derivatii standarte cu conexiuni la 
capat pentru electrozi de o singura 
folosinta.

6666,67

33100000-1 83

Sistema 
pentru 
litotripsie 
intravascu-
lara

Sistema pen-
tru litotripsie 
intravascu-
lara

bucată 10

Sistema e formata din generator, 
cablu de conexiune si cateter in-
travascular de litotripsie RX si OTW 
compatibil pe ghid 0,014``.  Sistema 
compatibila cu cateter ghid de 6 Fr. 
Lungime balon 12 mm, diametru 
balon 2,5-4,0 mm. Furnizorul sa asi-
gure instruirea echipei medicale si 
asistenta tehnica la primele 5 inter-
venții gratis

941000,00

Valoarea estimativă     :                                                                                                                                                                       66193444,44
 
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 □
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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 fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziţionarea centralizată a instrumentarului medical (chirugical) conform necesităţilor instituţiilor 
medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Din 25.07.2022

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 instrumentaru-

lui medical (chirugical) conform necesităţilor 
instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) 
pentru anul 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Denu-
mirea 

poziției

Uni-
tatea 

de mă-
sura

Canti-
tatea Descriere

Su
m

a 
es

ti
-

m
at

ă 
fă

ră
 

TV
A

1

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Canulă de 
aspirație Bucată 9

Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm (±0.1mm), lungimea 
de lucru 9-11cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.

1,
41

6.
11

2

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Canulă de 
aspirație Bucată 7

Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm (±0.2mm), lungimea de 
lucru 9-11cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.

1,
07

2.
43



153

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

3

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Canulă de 
aspirație Bucată 9

Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm (±0.2mm), lungimea de lucru 
9-11cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

1,
37

8.
84

4

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Canulă de 
aspirație Bucată 7

Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm (±0.3mm), lungimea de lucru 
9-11cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

1,
07

2.
43

5

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Canulă de 
aspirație Bucată 4

Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm (±0.3mm), lungimea de 
lucru 9-11cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.

61
2.

82
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6

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Canulă de 
aspirație Bucată 11

Canula pentru aspirație Adson  -la vârf puțin curbă, Ø4mm, lungime 21cm, Fr=12.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

1,
77

6.
35

7

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Canulă de 
aspirație Bucată 8

Canula pentru aspirație Adson  -la vârf puțin curbă, Ø5mm, lungime 21cm, Fr=15.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

1,
29

1.
89

8

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Port ac Bucată 19

Port ac HEGAR-MAYO,  strat de diamant, lungimea 16 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

12
,1

60
.1

7
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9

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Port ac Bucată 45

Port ac HEGAR-MAYO,  strat de diamant, lungimea 18 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

33
,0

83
.9

3

10

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Port ac Bucată 16

Port ac HEGAR-MAYO,  strat de diamant, lungimea 20 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

12
,4

99
.2

9

11

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Port ac Bucată 2

Port ac HEGAR-MAYO,  strat de diamant, lungimea 224 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

1,
94

7.
17
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12

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Port ac Bucată 25

Port ac HALSEY,  strat de diamant, lungimea 12 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

9,
48

9.
03

13

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Mâner de 
bisturiu Bucată 68

Mâner de bisturiu standard, nr 3.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

1,
40

7.
83

14

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Mâner de 
bisturiu Bucată 75

Mâner de bisturiu standard, nr 4.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Spatulă 
dreaptă Bucată 230

Spatulă dreaptă partea de lucru cu lățimea de 0,25 mm și lungimea 10 mm; par-
tea de lucru curbată cu lățimea de 0,5 mm și lungimea 14 mm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Pensa 
tampon 
auricular

Bucată 38

Pensa tampon auricular, încovoiat Nr2,  140mm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Pensa 
tampon 
nazal

Bucată 40

Pensa tampon nazal, încovoiat 200mm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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18

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Foarfece 
p/u  tonzi-
lectomie

Bucată 20

Foarfece curbe cu vârfuri bonte, lățime 2,5-3,0mm, 180mmx40mm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Foarfece 
Standard Bucată 249

Foarfece Standard,145mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Foarfece 
nazale 
sub 45°

Bucată 48

Foarfece nazale sub 45°, lungimea 160mmx70mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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21

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Foarfece Bucată 64

Foarfece KILNER(REGNER), lungimea 17 cm, vârful puțin curbat.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

9,
73

4.
43

22

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

De-
părtător 
de plagă

Bucată 3

Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON, cu dinți 4x4,ascuțit,curbat , lungimea 
20cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

4,
14

0.
67

23

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

De-
părtător 
de plagă

Bucată 13

Depărtător de plagă JANSEN, cu dinți 3x3,bont, lungimea 10cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Cuva de 
inox ovala Bucată 419

Cuva de inox ovala 250 x 140 x 40 mm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Micro 
pensă  
auriculară 
HART-
MANN cu 
branșe 
gofrate

Bucată 34

 Micro pensă  auriculară HARTMANN cu branșe gofrate: lungimea de lucru 8,5 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Pensa 
ciupitor 
antrum tip 
Stammberg-
er

Bucată 1

Pensa mușcătoare STAMMBERGER SILCUT,  partea mușcătoare - superior-posteri-
or, ranforsat, drept, cu mâner anatomic și dispozitiv de dezangajare, cu conector 
de curățare, lungime de lucru 10 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Pensă 
Weil 
Blakesley

Bucată 11

Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 2, lungimea de lucru 11 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Pensă 
Weil 
Blakesley

Bucată 2

Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 3, lungimea de lucru 11 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Pensă 
nazală 
mușcătoare 

Bucată 8

Pensă nazală mușcătoare, vârful sub unghi de 45□, cu mușcătură fină, dimensiune 
1,5x4mm, lungimea de lucru 12,5cm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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30

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Foarfece 
nazală Bucată 9

 Foarfece nazală tip RHINOFORCE II, dreaptă, cu conector de curățare, lungimea 
de lucru 13 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Pensă  
BRUN-
INGS-LUC

Bucată 12

Pensă pentru septul nazal BRUNINGS-LUC , dimensiune 2, lungime de lucru 11 
cm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Pensă 
mușcătoare Bucată 5

Pensă mușcătoare GRÜNWALD-HENKE SILCUT, sub unghi de 45 °, tăiere transver-
sală extrem de puternică, transmisie uniformă patentată a forței pentru o tăiere 
ușor controlată, formă BLAKESLEY, dimensiune 1, cu conector de curățare, lun-
gime de lucru 13 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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33

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Pensă 
mușcătoare Bucată 1

Pensă mușcătoare tip STAMMBERGER RHINOFORCE II ,cu deschidere  în partea 
dreaptă, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Pensă 
micro lar-
ingiană

Bucată 2

Pensă micro laringiană tip LARYNGOFORCE II dințată, cu dinți medii, lungime 22 
cm, cu canal pentru aspirarea fumului în chirurgia laser CO2.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Foarfece 
KLEIN-
SASSER

Bucată 5

 Foarfece KLEINSASSER, drept, lungime de lucru 23 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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36

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Foarfece 
KLEIN-
SASSER

Bucată 6

 Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45□, lungime de lucru 23 cm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
intervenții 
ORL

Protecție 
pentru 
dinți

Bucată 4

Protecție pentru dinți, din silicon, autoclavabilă. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Ac Veress Bucată 7

Ac Veress L-13cm, Diametru 2.1mm, cu supapa, autoclavabil. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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39

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Foarfece 
Metzen-
baum en-
doscop-
ic(VATS 
Uniport)

Bucată 6

Foarfece cu lame curbate si vârfuri contondente cu lungimea lamei 3.1cm , 
lungimea de lucru 32cm.lungimea totala 40-42cm,diametrul 8mm,fara cremaliera. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

90
,8

95
.9

1

40

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa de 
prehen-
siunea 
atraumati-
ca pulmo-
nara(VATS 
Uniport)

Bucată 6

Pensa cu clame cu inel oval de 12 mm, curba spre stânga cu cremaliera, lungimea 
de lucru 23 cm, lungimea totala 33.5 cm , diametrul pensei 7 mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensă de 
prehen-
siunea 
atraumat-
ica endo-
scopică 
(Babcook)

Bucată 5

Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcook) D-10mm : L-340 ± 
30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 35 ± 3mm, deschidere 
cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vârfuri bonte, rotunjite, miner cu 
cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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42

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa de 
prehen-
siunea 
atraumat-
ica en-
doscop-
ică(VATS 
Uniport)

Bucată 5

Pensa de prehensiunea atraumatica endoscopică(VATS Uniport): cu fălci cu inel 
oval de 12 mm, curb stânga, cu cremaliera,  lungimea de lucru 23.5cm,lungimea 
totala 33.5 cm, diametru 7 mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

53
,9

66
.6

9

43

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Portac 
laparo-
scop-
ic(VATS 
Uniport)

Bucată 8

Portac laparoscopic(VATS Uniport): cu fălci incrustate cu carbon, drepte cu crema-
liera, lungimea de lucru21 cm, lungimea totala 34 cm, diametru-5mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Canula  
(port 
laparo-
scopic) de 
5,5-6mm 
(100mm)

Bucată 10

Canula  (port laparoscopic) de 5,5-6mm5,5-6mm diametru, 100±10mm  lungime 
de lucru,  cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt 
distal oval oblic.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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45

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Trocar 
pentru 
canulă 
5,5-6mm  
(100mm)

Bucată 7

Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 100± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic, mate-
rial inox medical, reutilizabil,  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Trocar 
pentru 
canulă 
11mm  
(100mm)

Bucată 4

Trocar pentru canulă 11mm, 100± 10mm lungime ce lucru, cu vârf conic,  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. 
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Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Canula de 
11mm,cu 
insuflator 
(L-110mm)

Bucată 4

Canula  (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru  110± 10mm,  cu 
conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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48

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa 
pentru 
disecție/
hemosta-
za  en-
doscop-
ică(VATS 
Uniport)

Bucată 5

Pensa pentru disecție tip De BAKEY, curbe ,fără cremaliera, lungimea de lucru 19 
cm, lungimea totala 29 cm, diametru-5mm  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

51
,7

58
.3

3

49

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa p/u 
disecție  
endo-
scop-
ică(VATS 
Uniport)

Bucată 3

Pensa pentru disecție tip De BAKEY, curbe ,cu cremaliera, lungimea de lucru 19 
cm, lungimea totala 29 cm, diametru 5mm  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

25
,8

79
.1

7

50

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa tip 
Alice, en-
doscopică 
(VATS 
Uniport)

Bucată 5

Pensa tip Alice ,lățimea părții de lucru 5mm,lungimea de lucru 35-40 cm, diamet-
ru 5-7mm  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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51

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa 
disector 
tip GON-
ZALEZ-RI-
VAS (VATS 
Uniport)

Bucată 5

 Pensa disector tip GONZALEZ-RIVAS Vârf curbat conic până la 7 mm, lungimea de 
lucru- 24 cm, lungimea totala- 34-40cm   
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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52

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa 
disector 
tip DEN-
NIS(VATS 
Uniport)

Bucată 7

Pensa disector tip  Dennis, curbata la stânga, branșa zimțată, lungimea de lucru - 
23 cm, lungimea totala - 34-40cm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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53

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa 
pulmo-
nara(VATS 
Uniport)

Bucată 5

Pensa disector, curb, clame  fenestrate, forma triunghiulara 12mm ,lungimea  de 
lucru  23-25cm,lungimea totala 35-40cm,diametrul pensei 5-7mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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54

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Termodis-
ector tip 
L (Hook), 
45°,spre 
dreapta

Bucată 5

Termodisector tip L (Hook): diametru-5mm; lungime-330mm, tip ,,cârlig,, bont, 
unghi 45°,spre dreapta 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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55

Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Împingător 
de nod 
extern

Bucată 8

Împingător de nod extern: L-310mm.,D-5mm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Endoscop-
ice   In-
strumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Termodis-
ector tip 
L (Hook), 
45°,spre 
stânga

Bucată 5

Termodisector tip L (Hook) Diametru-5mm;Lungime-330mm,tip,,carlig,,bont, 
unghi 45°,spre stânga.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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57

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Portac 
tip MAYO 
HEGAR

Bucată 57

Portac tip MAYO HEGAR 200mm  10x0,02mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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58

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Portac 
vascular 
DE BAKEY

Bucată 21

Portac vascular DE BAKEY: Portac cu strat de carbon, 250-260mm,  20x0.02mm, 
branșe aurite, pentru sutura vasculara 5/0, 6/0. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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59

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Portac Bucată 26

Portac DE Bakey  L -260mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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60

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa port 
tampon tip 
GROSS-MAI-
ER

Bucată 92

Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm direct, Cronţang. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa port 
tampon tip 
GROSS-MAI-
ER

Bucată 80

Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm curb, Cronţang. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensă cu 
cremaliera  
ROCHES-
TER-OCHS-
NER

Bucată 31

Pensă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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63

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa he-
mostatica  
tip HEISS

Bucată 56

Pensă hemostatică tip HEISS, cu branșele curbate, serate, lungimea 200 mm (+/-3 
mm). 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa he-
mostatica 
tip PEAN 

Bucată 200

Pensă hemostatică tip PEAN, cu branșele curbate, serate, lungimea 140 mm (+/-3 
mm). 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa he-
mostatica 
tip CRA-
FOORD

Bucată 88

Pensă hemostatică tip CRAFOORD, cu branșele curbate, serate, lungimea 240 mm 
(+/-3 mm) 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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66

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Foarfece 
de dis-
ecție 
METZEN-
BAUM-FI-
NO 

Bucată 23

Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu 
tăiere wave-cut, serat, vârf curbat bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezis-
tență sporită împotriva coroziunii, lungimea 280 mm (+/-3 mm) 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Foarfece 
chirur-
gical tip 
DOYEN

Bucată 54

Foarfece chirurgical tip DOYEN vertical încovoiate  170mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensa tip 
FOERSTER Bucată 60

Pensa tip FOERSTER, cu cremaliera ,lungimea 250mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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69

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensetă 
anatomi-
ca STAN-
DARD

Bucată 452

Penceta anatomica STANDARDL-20cm,  200х2,5mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensetă 
chirurgi-
cală STAN-
DARD

Bucată 589

Pensetă chirurgicală STANDARD, L-16cm , 160x2,5mm, 1x2. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Venoex-
tractor 
Nabatoff

Bucată 5

Set Venoextractor Nabatoff, miner detașabil, oliva nativă 2,5mm și  olive supli-
mentare de 9mm, 12mm si 15mm, autoclavabil. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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72

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Clamă 
vasculară 
atraumat-
ică tip DE 
BAKEY, 
115mm

Bucată 61

Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea branșelor 115 mm 
(+/- 1 mm), lungimea clamei - 300 mm (+/- 3 mm). 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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25

73

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Clamă 
vasculară 
atraumat-
ică tip 
COOLEY

Bucată 39

Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea branșelor 52 
mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 3 mm). 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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74

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracică

Pensetă 
anatomica 
cu izolare, 
250mm

Bucată 123

Pensetă anatomica cu izolare. L - 250mm,portiunea neizolata spre vârf -10mm 
lățimea vârfului 2mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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75

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Portac 
tip HE-
GAR-MAYO,  
lung.205 
mm

Bucată 105

Portac tip HEGAR-MAYO,  lungime 205 mm, branșe cu micro serații de 0,5 mm din 
aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wol-
fram va fi specificat pe ambalajul produsului.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Portac 
tip HE-
GAR-MAYO,  
lung.235 
mm

Bucată 104

Portac tip HEGAR-MAYO,  lungime 235 mm, branșe cu micro serații de 0,5 mm din 
aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wol-
fram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Portac 
microchiru-
rgical tip 
Castroviejo, 
lung.180mm

Bucată 2

Portac microchirurgical, lungime 180 mm (+/-1mm), branșe drepte cu micro 
serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere 
rotunjite cu clichet, tip arc. Micro serațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate 
pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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78

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Portac 
microchiru-
rgical tip 
Castroviejo, 
lung.200mm

Bucată 4

Portac microchirurgical, lungime 200 mm (+/-1mm), branșe drepte cu 
micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 
6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Microserațiile de carbon cu 
wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material 
inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Portac 
microchiru-
rgical tip 
Castroviejo, 
lung.210mm

Bucată 2

Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-1mm), branșe curbate, 
acoperire cu praf de diamant, pentru sutură 4/0, mânere rotunjite cu 
clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.

38
,7

82
.7

7

80

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Pensă 
port-tam-
pon tip 
Mayer, 
curb, 
260mm

Bucată 124

Pensă port-tampon tip Mayer, lungime 260 mm (+/-1mm), cu branșe 
curbate, serate, mânere cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, 
nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace si 
microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE si 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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81

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Pensă he-
mostatică 
tip Koch-
er-Ochs-
ner, curb, 
225mm

Bucată 207

Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 225 mm (+/-1mm), 
cu branșe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, 
nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certi-
ficat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Pensă he-
mostatică 
tip Koch-
er-Ochs-
ner, curb, 
240mm

Bucată 231

Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 240 mm (+/-1mm), cu branșe 
curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea 
metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Cer-
tificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Foarfece 
de dis-
ecție tip 
Mayo 
170mm

Bucată 87

Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, 
bont/bont, lungimea 170 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specifi-
cat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea 
metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Cer-
tificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Foarfece 
tip Potts-
Smith 
180mm

Bucată 21

Foarfece tip Potts-Smith, lungime 180 mm (+/-1mm), tip supercut, branșe angu-
late 60°, ascuțite,  lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 
HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de 
conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Foarfece 
tip Potts-
De Martel 
220mm

Bucată 27

Foarfece tip Potts-De Martel, lungime 220 mm (+/-1mm), fine,  branșe angulate 
60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în 
limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătu-
ra Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 

19
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74
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8



180

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

86

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Pensă vas-
culară  tip 
DE BAKEY, 
L-200 mm, 
1,5mm 

Bucată 142

Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), 
branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 1,5 mm. Reuti-
lizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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87

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Pensă 
vasculară 
atraumat-
ică tip DE 
BAKEY, 
lung.200 
mm

Bucată 112

Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), 
tip ultralight, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 
mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat 
CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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88

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Pensă 
vasculară 
atraumat-
ică  tip DE 
BAKEY, 
lung.200 
mm, 
3,5mm

Bucată 19

Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), 
branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm.  
Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.  
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Pensă 
vasculară 
atraumat-
ică  tip DE 
BAKEY, 
lung.240 
mm, 

Bucată 29

Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-1mm), branșe 
drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox 
medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certi-
ficat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Disector 
tip Pen-
field

Bucată 39

Disector tip Penfield, lungime 205 mm (+/-1mm), bont, ușor curbată, mâner ro-
tund, capăt distal curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE 
si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătu-
ra Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
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91

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Cârlig 
vascular 
St. Barts

Bucată 1

Cârlig vascular St. Barts, lungime 180 mm, angular 90°, bont.  Reutilizabil, 
material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformi-
tate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Retractor 
tip Sauer-
bruch

Bucată 1

Retractor tip Sauerbruch, lungime 260 mm (+/-1 mm), lățime 
130x38mm, fenestrat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, du-
ritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la 
producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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93

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
СHIRURGIA 
vasculară

Tuneliza-
tor Bucată 2

Tunelizator Allenberg, curbat, 540mm, mânere cu clichet, nesteril, reuti-
lizabil, material inox medical.*Certificat CE si declarație de conformitate 
CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator  
CARDIO-
CHIRURGIE

Ciupitor 
tip Taka-
hashi 
angular 
130°, 
mușcă-
tura sus- 
3,00 mm,

Bucată 5

Ciupitor tip Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, fin, lung. 
de lucru 120 mm (+/-3 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, 
duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de 
la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Clamă 
vascu-
lară tip 
MULLER 
ALPHA, 
ușor cur-
bat

Bucată 1

Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, ușor curbat, dințat tip DE BAKEY, 
forța de presiunea 3,5N. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de 
la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 

6,
90

1.
11



182

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

96

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Disector 
cu crema-
lieră

Bucată 76

Disector cu cremaliera, lungime - 220mm., branșele de lucru 50x0,5mm, fine,  
miner drept. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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97

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Foarfece  
vertical 
încovoiate 
14 cm

Bucată 656

Foarfece cu vârfuri bonte vertical încovoiate 14 cm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Foarfece  
vertical 
încovoiate 
17 cm

Bucată 361

Foarfece cu vârfuri bonte vertical încovoiate 17 cm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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99

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Foarfece 
chirur-
gical tip 
‘’Kuper’’

Bucată 304

Foarfece chirurgical tip ‘’Kuper’’ vertical încovoiate  160mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Pensă cu 
cremaliera  
(Mikulicz)

Bucată 994

Pensă cu cremaliera (Mikulicz), 195mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Pensă cu 
cremaliera 
p/u albi-
turi (Back-
haus)

Bucată 702

Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm, (Backhaus). 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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102

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Pensă de 
tip ”Mos-
quito” 
vertical 
încovoiat

Bucată 847

Pensă de tip ”Mosquito” vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Pensă de 
tip ”Mos-
quito”, 
încovoiat 
pe plan

Bucată 569

Pensă de tip ”Mosquito”, încovoiat pe plan, lungime 151mm, vârf fin, 20x0,01mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Pensă he-
mostatică 
Roches-
ter-Ochs-
ner  în-
covoiata 
200mm. 
(Kocher)

Bucată 303

Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiați lungime -200mm  
(Kocher).   
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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105

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Pensă he-
mostatică 
Roches-
ter-Ochs-
ner  în-
covoiata 
150mm. 
(Kocher)

Bucată 205

Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiați lungime -150mm  
(Kocher).   
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Pensă he-
mostatică 
Roches-
ter-Ochs-
ner 
dreapta 
200mm. 
(Kocher)  

Bucată 195

Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , drepți Nr 3 (200mm) Kocher,  
55x0,5mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Pensă 
hemo-
statică tip 
ROCHES-
TER-PEAN

Bucată 257

Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu branșele curbate, serate, lungimea 
160 mm (+/-3 mm). 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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108

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

 Pensa 
porttampon 
GROSS-MAI-
ER , drept, 
200mm

Bucată 113

 Pensa porttampon  GROSS-MAIER , drept, cu clemariera, 200mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

 Pensa 
porttampon 
GROSS-MAI-
ER , curb, 
200mm

Bucată 317

 Pensa porttampon  GROSS-MAIER , curb, cu clemariera, 220mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

 Pensa 
porttampon 
GROSS-MAI-
ER , drept, 
250mm

Bucată 151

 Pensa porttampon  GROSS-MAIER , drept, cu clemariera, 250mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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111

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

 Pensa 
porttampon 
GROSS-MAI-
ER , curb, 
250mm

Bucată 142

 Pensa porttampon  GROSS-MAIER , curb, cu clemariera, 250mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Pensa vas-
culara tip 
Satinsky 
(baby)

Bucată 20

Pensa vasculara tip Satinsky (baby), curbă, mic cu cremalieră 150mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Portac tip 
DE BAKEY, 
lungimea 
305 mm

Bucată 44

Portac tip DE BAKEY, lungimea 305 mm (+/-10 mm), din aliaj de carbon cu wol-
fram, branșele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul 
de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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114

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Portac micro-
chirurgical 
tip Castro-
viejo, curbat, 
lung.145mm

Bucată 4

Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-1mm), branșe cur-
bate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material 
inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se 
va exclude ambalajul de polietilena).  
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Portac micro-
chirurgical 
tip Castro-
viejo, drept, 
lung.145mm

Bucată 25

Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-1mm), branșe drepte, 
pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox 
medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va 
exclude ambalajul de polietilena). 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Portac tip 
DE BAKEY, 
lung.150 
mm 

Bucată 145

Portac tip DE BAKEY, lungimea 150 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, 
branșele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de 
carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material 
inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Foarfece 
vascular 
tip Potts-
De Martel, 
lung.185 
mm

Bucată 38

Foarfece vascular tip Potts-De Martel, lungime 185 mm (+/-1mm), 
branșe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, 
duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la 
producător.  
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Clamă 
vasculară 
tip DE 
BAKEY, 
45°

Bucată 7

Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (tip buldog), angulară 45°, 
lungimea branșelor 53 mm (+/- 1 mm) dințat tip DE BAKEY, lungimea 
clamei 125 mm (+/- 1 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la 
producător.  
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Foarfece 
de dis-
ecție tip 
Baby-Met-
zenbaum

Bucată 147

Foarfece de disecție tip Baby-Metzenbaum din aliaj de carbon cu wol-
fram, fin, vârf curbat bont/bont, lungimea 145 mm (+/-1 mm). Aliajul de 
carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, 
material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație 
de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 

13
7,

96
7.

01

120

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Pensă 
vasculară 
atraumat-
ică DE 
BAKEY, 
lung.150 
mm

Bucată 13

Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), 
fina, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf lățime 1,5 
mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat 
CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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121

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Clamă 
micro-vas-
culară 
atraumat-
ică tip DE 
BAKEY-
HESS

Bucată 15

Clamă micro-vasculară atraumatică tip DE BAKEY-HESS, angulară, 
lungimea branșelor 30 mm (+/- 1 mm), partea de lucru 20mm (+/- 1 
mm), lungimea clamei - 43 mm (+/- 1 mm).  Reutilizabil, material inox 
medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată 
prin certificat de la producător.. *Certificat CE si declarație de conformi-
tate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Forceps 
tip  Iris de 
disecție, 
curbat, 
100mm

Bucată 31

Forceps tip  Iris de disecție fin, ușor curbat,  lung. 100 mm (+/-1 mm), cu 
branșe serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea met-
alului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Forceps pen-
tru disecție 
tip BA-
BY-MIXTER, 
lung.180mm

Bucată 81

Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu branșele curbate, serate, lungimea 
180 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului 
în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.. *Certificat CE 
si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătu-
ra Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Pensă 
vasculară 
atraumat-
ică tip DE 
BAKEY, 
lung.150 
mm, 
1,2mm

Bucată 52

Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), mâner tip 
ultra-light, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf maxim 1,2 
mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-
48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de 
conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Clește 
ciupitor 
os Liston, 
drept, 
lungime 
220 mm

Bucată 44

Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm (+/-1mm). Reutilizabil, mate-
rial inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată 
prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
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126

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Clește 
ciupitor 
os Liston, 
angular, 
lungime 
170 mm

Bucată 30

Clește ciupitor os Liston, ușor angular, lungime 170 mm (+/-1mm). Re-
utilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Clește 
ciupitor 
os Liston, 
angular, 
lungime 
200 mm

Bucată 29

Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm (+/-1mm). Reuti-
lizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator de 
urgență

Clește 
ciupitor 
os Liston, 
angular, 
lungime 
220 mm

Bucată 11

Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm (+/-1mm). Reuti-
lizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si 
declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Foarfece 
chirurgi-
cal STAN-
DARD, 
1 vârf 
ascuțit 
altul bont, 
drepte 15 
cm

Bucată 266

Foarfece chirurgical STANDARD, 1 vârf ascuțit altul bont, drepte 15 cm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.
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130

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Foarfece 
chirurgi-
cal STAN-
DARD, 
bonte, 
încovoiate 
17 cm

Bucată 426

Foarfece chirurgical STANDARD, bonte, încovoiate 17 cm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Foarfece 
chirurgi-
cal STAN-
DARD 
bon-
te,drepte 
150mm 

Bucată 184

Foarfece chirurgical STANDARD bonte, drepte 150mm  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Foarfece 
chirurgical 
Mayo-styl-
le, curbe  
170mm

Bucată 246

Foarfece chirurgical Mayo-stylle, curbe  170mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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133

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Foarfece 
chirur-
gical tip 
‘’METZEN-
BAUM’’ 
mare

Bucată 201

Foarfece chirurgical tip ‘’METZENBAUM’’ mare ,curb 250mm 40x0,5mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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134

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Specula 
rectala 
bivalva, 
tip Boden-
hammer 
155mm

Bucată 35

Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer, 155 mm, lungimea oglinzii 90 mm, 
diametru 17 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

20
,2

52
.2

3

135

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Pensetă 
anatomică 
20см  
200х2,5mm

Bucată 226

Pensetă anatomică 20см  200х2,5mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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136

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Pensă cu 
cremaliera  
(Mikulicz)

Bucată 144

Pensă cu cremaliera (Mikulicz), 195mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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137

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Pensă cu 
cremaliera 
p/u albi-
turi (Back-
haus)

Bucată 116

Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm, (Backhaus). 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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138

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Pensă de 
tip ”Mos-
quito” 
vertical 
încovoiat

Bucată 324

Pensă de tip ”Mosquito” vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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139

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Pensă he-
mostatică 
Roches-
ter-Ochs-
ner  în-
covoiata 
150mm. 
(Kocher)

Bucată 73

Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiați lungime -150mm  
(Kocher).   
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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140

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Portac 
Mayo 
Hegar 
200mm

Bucată 510

Portac Mayo Hegar 200mm  10x0,02mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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141

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

 Miner 
pentru 
lame de 
bisturiu, 
N 4

Bucată 195

Portlama n 4. Compatibila cu lama N 20,22,23. Lungimea manerului 135-140 mm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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142

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Penseta 
chirur-
gicala 
standard 
140mm

Bucată 408

Penseta chirurgicala standard 140mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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143

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

 Pensă he-
mostatică 
ROCHES-
TER-PEAN 
200mm

Bucată 154

 Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu clemariera 200mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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144

 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Miner 
pentru 
lame de 
bisturiu, 
N 4

Bucată 192

Portlama n 4. Compatibila cu lama N 20,22,23. Lungimea manerului 135-140 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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145

 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Miner 
pentru 
lame de 
bisturiu, 
N 3

Bucată 116

Portlama N 3 compatibila pentru lama N 20 - 22 - 23.  Lungimea maneru-
lui 125-130 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior..  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

Foarfece 
chirur-
gicale 
drepte 
130mm

Bucată 179

 Foarfece cu ambele virfuri ascutite drepte 130mm,  Lungimea branșei 
de lucru 7mm. 
 Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în lim-
itele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. 
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numaru-
lui de referinta/modelul articolului  atribuit numarului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. 
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

Foarfece 
chiru-
rjicale 
curbe tip 
Cooper 
130mm

Bucată 304

  Foarfece cu ambele virfuri bonte curbe 130mm,   Lungimea branșei 
taietoare 7-8 cm. 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. 
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numaru-
lui de referinta/modelul articolului  atribuit numarului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. 
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148

 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

Foarfece 
tip MET-
ZENBAUM 
180mm

Bucată 85

 Foarfece curb 180mm , lungimea branșei taietoare 8-9 cm. Reutilizabil, 
material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producator. 
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numaru-
lui de referinta/modelul articolului  atribuit numarului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

Foarfece 
tip Nel-
son-MET-
ZENBAUM 
250mm

Bucată 175

Foarfece abdominal curb 250mm, Lungimea branșei taietoare 9-10cm. 
 Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în lim-
itele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.  
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numaru-
lui de referinta/modelul articolului  atribuit numarului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Pensă 
hemostat-
ică COL-
LER-CRILE 
140mm

Bucată 191

 Pensă hemostatică COLLER-CRILE: dreapta cu clemariera 140mm.  
Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.  
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numaru-
lui de referinta/modelul articolului  atribuit numarului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Pensă he-
mostatică 
ROCHES-
TER-PEAN 
200mm

Bucată 65

 Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu clemariera 
200mm 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea con-
formității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura și ștampila Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului  atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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152

 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Pensa 
ROCHES-
TER-OCHS-
NER, 
dreaptă,  
200mm

Bucată 65

 Pensă hemostatică  ROCHESTER-OCHSNER : pensa curba, cu clemariera  
cu dinti 200mm.  
Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. 
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numaru-
lui de referinta/modelul articolului  atribuit numarului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Pensa 
ROCHES-
TER-OCHS-
NER, curbă,  
200mm

Bucată 46

 Pensă hemostatică  ROCHESTER-OCHSNER,  dreapta, cu clemariera 
200cm.  
Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. 
*Certificat CE, declaratiție de conformitate sau documente confirmative 
autohtone în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătu-
ra şi ştampila Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numaru-
lui de referinta/modelul articolului  atribuit numarului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Pensa 
PEAN, cur-
bă, fină, 
160mm

Bucată 282

Pensa hemostatica PEAN, fină, 160mm curba cu clemariera, Lungimea 
partii de clemare 12-13mm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Pensa 
porttampon 
GROSS-MAI-
ER , drept, 
250mm

Bucată 52

 Pensa porttampon  GROSS-MAIER , drept, cu clemariera, 250mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

8,
82

7.
90

156

 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Portac 
MAYO-HE-
GARm, 
200mm

Bucată 169

Portac cu clemariera 200mm, lungimea branșei de clemare 6-7 mm.,  cu inserții 
TC. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Portac 
MAYO-HE-
GAR, 
265mm

Bucată 56

Portac lung cu clemariera 265mm, Lungimea branșei de clemare 8-9 mm. cu inserții TC. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Partici-
pantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format elec-
tronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit 
numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogu-
lui prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională 
(Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Pencet at-
raumatic 
DE BAKEY, 
200mm

Bucată 45

Pencet atraumatic DE BAKEY,  lunjimea 200mm,  grosimea branșei de clemare 
2,0mm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Pencet 
anatomic 
Stan-
dard-Mod-
elle

Bucată 349

Pencet anatomic lungimea 250mm, parte de lucru 10-12mm, varf latime 2,0mm,  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

 Pencet 
chirurgical 
Sdan-
dard-Mod-
elle

Bucată 605

 Pencet chirurgical standart cu dinti ce se intrepatrund lungimea 150cm dintii 
2,0-2,5mm ½ pentru prinderea si prezentarea unor structuri mai rezistente ( piele 
, aponevroza ) 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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161

 Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

Caseta 
pentru 
steriliza-
rea acelor 
chirurgi-
cale

Bucată 79

 Caseta pentru sterilizarea acelor chirurgicale: Metal ; minim 7 dispartituri pentru 
ace chirurgicale cu gauri posibil de sterilizare minim 150x95x13mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Endoscop-
ice Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

Tub pent-
ru punctie 
cu control 
de aspi-
ratie 5mm 

Bucată 1

Tub pentru punctie cu control de aspiratie a chisturilor, din 2 parti: corp- diame-
trul 5mm, varful acului pentru puncție diametrul 1,6mm, Lungimea - 360mm, 
conector Luer. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. 
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Endoscop-
ice Instru-
mente 
pentru 
interventii 
chirurgicale 
bloc oper-
ator HBP si 
VAE

Termodis-
ector tip L 
(Hook)

Bucată 15

Termo disector tip L (Hook) D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig in forma de L , cu 
conector pin tip tata □4mm.  pentru coagulare monopolară. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
Chirugie 
Hepatobil-
iopancreat-
ică (TRANS-
PLANT)

Portac tip 
DE BAKEY 
250mm

Bucată 13

Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele 
cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi 
specificat pe ambalajul produsului.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Partici-
pantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format elec-
tronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit 
numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogu-
lui prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională 
(Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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165

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
Chirugie 
Hepatobil-
iopancreat-
ică (TRANS-
PLANT)

Pensă he-
mostatică 
tip CRILE

Bucată 62

Pensă hemostatică tip CRILE, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-1 
mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.  
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 

6,
67

4.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
Chirugie 
Hepatobil-
iopancreat-
ică (TRANS-
PLANT)

Portac tip 
DE BAKEY 
250mm

Bucată 2

Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, 
branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de 
carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material 
inox medical, nesteril.  
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 

2,
78

1.
15

167

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Foarfece 
chirurgi-
cal STAN-
DARD 
ascuțite, 
vertical 
încovoiate 
165mm

Bucată 44

Foarfece chirurgical STANDARD,ascuțite, vertical încovoiate 165mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

4,
28
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168

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Foarfece 
chirurgi-
cal STAN-
DARD cu 
un vârf 
ascuțit, 
drept 
155mm

Bucată 53

Foarfece cu un vârf ascuțit, drept 155 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

4,
93

7.
75
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Foarfece 
chirurgi-
cal STAN-
DARD, 
drepte 
155mm

Bucată 235

Foarfece chirurgical STANDARD, cu ambele vîrfuri bonte, drepte 155mm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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170

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Foarfece 
chirurgi-
cal STAN-
DARD cu 
vârfuri 
bonte 
vertical 
încovoiate 
17cm

Bucată 477

Foarfece chirurgical STANDARD cu vârfuri bonte vertical încovoiate 17 cm,*Reuti-
lizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Foarfece 
chirur-
gical tip 
‘’METZEN-
BAUM’’ 
mare.

Bucată 114

Foarfece chirurgical tip ‘’METZENBAUM’’ mare, curb 250mm 40x0,5mm, *Reutiliz-
abil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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172

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensă he-
mostatica 
200mm 

Bucată 39

Pensă  hemostatica tip ROCHESTER-PEAN 200mm, *Reutilizabil, material inox 
medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

5,
65

2.
01
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensă cu 
cremaliera  
(Mikulicz)

Bucată 190

Pensă cu cremaliera tip (Mikulicz), 200mm. 
 *Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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174

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensă de 
tip ”Halst-
ed-Mos-
quito”, 
încovoiat 
pe plan, 
140mm

Bucată 70

Pensă de tip ”Halsted-Mosquito”, încovoiat pe plan, 140mm, 20x0,01mm,  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

8,
74

5.
32
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensa tip 
ROCHES-
TER-PEAN 
, în-
covoiată 
260mm

Bucată 48

Pensa tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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176

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensa 
chirur-
gicala 
standard, 
160mm

Bucată 487

Pensa chirurgicala standard,  model cu 1*2 dinți, 160mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

35
,2

88
.8

3



207

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

177

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensa port 
tampon tip 
Gross-Mai-
er curb, 
250mm

Bucată 20

Pensa port tampon tip Gross-Maier cu clemalieră, lungime 250mm, branșele 
curbe, *Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

3,
39
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35

178

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Foarfece 
chirur-
gical tip 
‘’METZEN-
BAUM’’ 
300mm.

Bucată 61

Foarfece chirurgical tip ‘’METZENBAUM’’ mare, curb 300mm 40x0,5mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

11
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66
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179

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensa 
chirur-
gicala 
standard, 
145mm

Bucată 63

Pensa chirurgicala standard, 145mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

3,
43

1.
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180

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Penseta 
vasculara            
DE BAKEY

Bucată 1

Pensetă vasculara  DE BAKEY 200x1,5 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

23
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181

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Penseta 
vasculara            
DE BAKEY

Bucată 2

Pensetă vasculara  DE BAKEY 300x1mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

68
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182

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensa he-
mostatica 
HEISS

Bucată 16

Pensa hemostatica HEISS  200mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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183

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Extractor 
de piatra Bucată 5

Extractor de piatra tip HEIMING 170mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

1,
53

2.
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184

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Portac 
Mayo 
Hegar 
200mm

Bucată 28

Portac Mayo Hegar  200mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

4,
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185

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensa 
SATINSKY Bucată 5

Pesa SATINSKY 150mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

3,
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186

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensa 
SATINSKY Bucată 6

Pesa SATINSKY 205mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.* 
Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

5,
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187

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensa DE 
BAKEY Bucată 11

Pesa DE BAKEY  170mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

3,
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6.
45

188

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensa AL-
LIS-BABY Bucată 20

Pesa ALISS-BABY 140 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

5,
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189

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Pensa 
ALLIS Bucată 72

Pesa ALLIS 190mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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190

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Miner bis-
turiu N3 
p/u lama 
20,22,23

Bucată 116

Miner bisturiu N3 p/u lama 20,22,23. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

2,
40

1.
59

191

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Urologie

Portac cu 
branse 
drepte

Bucată 20

Portac tip  DE BAKEY cu branse drepte 310mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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192

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Pensa port 
tampon tip 
GROSS-MAI-
ER, direct 
250mm

Bucată 90

Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm direct, Cronţang. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Pensa port 
tampon tip 
GROSS-MAIER,cur-
b,250mm

Bucată 95

Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm curb, Cronţang. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Pensa he-
mostatica 
tip CRA-
FOORD

Bucată 18

Pensă hemostatică tip CRAFOORD, cu branșele curbate, serate, lungimea 240 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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195

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Pensă cu 
cremaliera  
ROCHES-
TER-OCHS-
NER

Bucată 15

Pensă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Pensa he-
mostatica  
tip HEISS

Bucată 100

Pensă hemostatică tip HEISS, cu branșele curbate, serate, lungimea 200 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Pensa he-
mostatica 
tip PEAN 

Bucată 222

Pensă hemostatică tip PEAN, cu branșele curbate, serate, lungimea 140 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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198

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Pensă he-
mostatică  
încovoiata  
tip Kocher

Bucată 180

Pensă hemostatică 1x2 dinţi , încovoiaţi  (160mm) Kocher. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Portac 
tip MAYO 
HEGAR

Bucată 463

Mayo Hegar 200mm  10x0,02mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Portac tip 
DE BAKEY, 
lungimea 
250 mm

Bucată 22

Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, 
branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de 
carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material 
inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
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201

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Foarfece 
chirur-
gical tip 
DOYEN

Bucată 98

Foarfece chirurgical tip DOYEN vertical incovoiete  170mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Foarfece 
de dis-
ecție tip 
Mayo

Bucată 45

Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, aco-
perit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 
140-145 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Penceta 
anatomi-
ca STAN-
DARD

Bucată 120

Penceta anatomica STANDARDL-20cm,  200х2,5mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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204

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Penceta 
chirurgi-
cală STAN-
DARD

Bucată 236

Penceta chirurgicală STANDARD, L-16cm , 160x2,5mm, 1x2. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Pencet 
vascular 
DE BAKEY

Bucată 42

Tip ‘’DE BAKEY’’ L-240mm  1,5x0,01mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Pensă cu 
cremaliera 
p/u albi-
turi (Back-
haus)

Bucată 110

Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm, (Backhaus). 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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207

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Venoex-
tractor 
Nabatoff

Bucată 7

Set venextractor Nabatoff, usor flexibil, miner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, 
suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, in cutie pentru pastrare, autoclavabil. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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208

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Clamă 
vasculară 
atraumat-
ică tip DE 
BAKEY, 
115mm

Bucată 2

Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea branșelor 115 mm 
(+/- 1 mm), lungimea clamei - 300 mm (+/- 3 mm).*Reutilizabil, material inox 
medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
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209

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

Penceta 
anatom-
ica cu 
izolare

Bucată 4

Penceta anatomica cu izolare. L - 250mm,portiunea neizolata spre virf -10mm , 
latimea virfului- 2mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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210

Endoscop-
ice Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgia 
Generala

Pensa tip 
Maryland 
de co-
agulare 
sectionare 
si disecție 
tehnolo-
gie Lega-
sure

Bucată 8

L-370mm., D- 5mm. Tip Maryland cu vîrfuri bonte, curbate,  deschidere cu acțiune 
dublă, cu serații transversale. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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211

Endoscop-
ice Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgia 
Generala

Termodis-
ector tip L 
(Hook)

Bucată 7

Termodisector tip L (Hook) D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig in forma de L , cu 
conector pin tpi tata □4mm.  pentru coagulare monopolară. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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212

Endoscop-
ice Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgia 
Generala

Foarfece 
Metzen-
baun en-
doscopic

Bucată 10

Foarfece Metzenbaun endoscopic D-5mm ;  L-400± 30mm, lungime de lucru 
15mm, curbat, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vîrfuri bon-
te, rotungite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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213

Endoscop-
ice Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgia 
Generala

Trocar 
pentru 
canulă 
5,5-6mm  
(150mm)

Bucată 3

Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 150± 10mm lungime de lucru, cu vîrf conic, 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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214

Endoscop-
ice Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgia 
Generala

Canula  
(port lapa-
rascopic) 
de 11mm 
(150mm)

Bucată 4

Canula  (port laparascopic) de 11 mm diametru, parte de lucru  150± 10mm,  cu 
conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capat distal oval oblic. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. 
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Endoscop-
ice Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgia 
Generala

Trocar 
pentru 
canulă 
11mm  
(150mm)

Bucată 3

Trocar pentru canulă 11mm, 150± 10mm lungime ce lucru, cu vîrf conic.*Reutiliz-
abil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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216

Endoscop-
ice Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgia 
Generala

Tub aspi-
rare lapa-
roscopica 
10mm

Bucată 4

Tub aspirare laparoscopica D-10mm: L-360mm, bont, cu conector tip tata pentru 
tubul de aspiratie din polipropilen.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Endoscop-
ice Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgia 
Generala

Tub de 
irigare 
aspirare 
laparo-
scopica

Bucată 6

Tub de irigare aspirare laparoscopica D- 5mm; L- 330 mm, cu control biirecțional 
tip stopcock, cu orificii laterale la varf.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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218

Endoscop-
ice Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgia 
Generala

Portac 
lapara-
scopic 
drept

Bucată 1

Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu branșele  bonte,  drepte, cu insertii TC (tungsten 
carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept,  cu clichet de dezan-
gajare, pentru uz multiplu. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. 
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Endoscop-
ice Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgia 
Generala

Portac 
lapara-
scopic 
curbat 
stanga

Bucată 1

Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu branșele  bonte, curbate stanga, cu insertii TC 
(tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept,  cu clema-
lieră de dezangajare, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. 
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Endoscop-
ice Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgia 
Generala

Depar-
tator în 
evantai 
cu 5 lame 
laparo-
scopic 10 
mm

Bucată 3

Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic  D-10mm: L-min 360mm.  
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
secția Mor-
fopatologie

Cuţit p/u 
amputaţie 
mare 
LANGEN-
BERCH, 
315mm

Bucată 60

Cuţit p/u amputaţie mare LANGENBERCH 315x180mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
secția Mor-
fopatologie

Cuţit p/u 
amputaţie 
mic 
LANGEN-
BERCH, 
250mm

Bucată 58

Cuţit p/u amputaţie mic LANGENBERCH, 250х 120mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru 
secția Mor-
fopatologie

Cuţit p/u 
coaste, 
carti-
laginos 
LANGEN-
BERCH

Bucată 56

Cuţit p/u coaste, cartilaginos LANGENBERCH 205х 75x 3,5mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

Specul 
nazal, 
tip Hart-
man-halle, 
30 mm.

Bucată 71

Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

Specul 
nazal, 
tip Hart-
man-halle, 
35mm.

Bucată 59

Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

Specul 
auricular, 
tip Hart-
man-diam 
4.5 ,metal 
placat.

Bucată 100

Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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47
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Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

Specul au-
ricular, tip 
Hartman-, 
diam 
5.5,metal 
placat

Bucată 98

Specul auricular, tip Hartman-, diam 5.5,metal placat 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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228

Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

Specul 
auricular, 
tip Hart-
man-diam  
6.5 ,metal 
placat

Bucată 33

Specul auricular, tip Hartman-diam  6.5 ,metal placat 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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57
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Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

Spatula, 
145 mm, 
5 ¾”,metal 
placat

Bucată 119

Spatula, 145 mm, 5 ¾”,metal placat 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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230

Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

Cirlig 
auricular 
tip Zaufal 
cu buton, 
lung 150 
mm

Bucată 28

Cirlig auricular tip Zaufal cu buton, lung 150 mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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231

Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

Pensă 
nazală 
curbată 
Hartman 
16 cm.

Bucată 19

pensă nazală curbată Hartman 16 cm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

Pensă 
auriculară 
curbată, 
tip Hart-
man-dimi-
nesiuni 14 
cm.

Bucată 37

Pensă auriculară curbată, tip Hartman-diminesiuni 14 cm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

Pensă auricu-
lară curbată, 
tip Hart-
mann-Wull-
stein ( x-85 
mm)

Bucată 12

Pensă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein ( x-85 mm) 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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234

Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

Specula 
rectala bi-
valva, tip 
Sims, 155 
mm, lung 
oglinzii 90 
mm, diam 
17 mm.

Bucată 6

Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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235

Instru-
mente 
secţia con-
sultativă

seringa 
Janet de 
uz multi-
plu,corp 
metalic 
si sticla 
cu canula 
metalica, 
150 ml.

Bucată 48

seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml. 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Cleste(tai-
etor)p/u 
brose

Bucată 40

Cleste (taetor)p/u brose 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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237

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Cleste 
(taietor) 
p/u fise 
Schanz

Bucată 17

Cleste (taietor) p/u fise Schanz 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Ciupitor 
de os 
Stille 
Ruskin 
230mm

Bucată 14

Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Ciupitor 
de os 
Stille 
Ruskin 
270mm

Bucată 3

Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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240

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Ciupitor 
de os 
Bohler 
150mm

Bucată 9

Ciupitor de os Bohler 150mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Cleste 
de taiat 
os Stille 
Liston 
270mm

Bucată 13

Cleste de taiat os Stille Liston 270mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Fixator 
de os 
Farabeuf 
270mm

Bucată 17

Fixator de os Farabeuf 270mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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243

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Rașpă 
Putti 
300mm

Bucată 10

Rașpă Putti 300mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Ghid 
pentru 
sirma de 
tip Demel 
240mm

Bucată 3

Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Ghid 
pentru 
sirma de 
tip Demel 
270mm

Bucată 8

Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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246

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

 Osteotom 
16mm 
lațime

Bucată 4

 Osteotom 16mm lațime 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

 Osteotom 
30mm 
lațime

Bucată 2

 Osteotom 30mm lațime 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Burghiu 
l-200-
250mm., 
la diamet-
ru 2,5mm

Bucată 20

Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
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249

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Burghiu 
250mm., 
la diamet-
ru 2,8mm

Bucată 15

Burghiu 250mm., la diametru 2,8mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.

4,
14

0.
67

250

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Burghiu 
l-200-
250mm., 
la dia-
metru   
3,2mm

Bucată 32

Burghiu l-200-250mm., la diametru   3,2mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.

8,
83

3.
42

251

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Burghiu 
canulat 
l-200-
250mm., 
la dia-
metru   
3,5mm

Bucată 7

Burghiu canulat l-200-250mm., la diametru   3,5mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.

7,
72

9.
24

252

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Burghiu  
l-300mm., 
la diamet-
ru  4,0 
mm

Bucată 4

Burghiu  l-300mm., la diametru  4,0 mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.

1,
10

4.
18
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253

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Burghiu  
l-200-
250mm., 
la diamet-
ru  4,5mm

Bucată 7

Burghiu  l-200-250mm., la diametru  4,5mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.

1,
93

2.
31

254

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Burghiu  
canulat 
l-300mm 
la diam. 
4,5mm

Bucată 5

Burghiu  canulat l-300mm la diam. 4,5mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior.

5,
52

0.
89

255

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Burghiu  
canulat 
l-300mm 
la diam. 
2,5mm

Bucată 4

Burghiu  canulat l-300mm la diam. 2,5mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.

4,
41

6.
71

256

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Ghid p/u 
burghiu 
2,8mm 
(placi 
blocate)

Bucată 6

Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

3,
31

2.
53
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257

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Ghid p/u 
burghiu 
4,5mm 
(placi 
blocate)

Bucată 4

Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

2,
20

8.
36

258

Instru-
mente 
chirurgicale 
pentru trau-
matologie

Extractor 
de șuru-
buri dete-
riorate

Bucată 11

Extractor de șuruburi deteriorate 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

7,
59

1.
22

259

Fixatoare 
pentru 
fracturile 
bazinului

Disc pel-
vin Bucată 6

Disc pelvin 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în 
format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod-
elul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-
form catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau 
la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

4,
96

8.
80
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260

Fixatoare 
pentru 
fracturile 
bazinului

Pensă de 
reducere 
pelvină, 
înclinată - 
sub unghi, 
cu bilă, cu 
virfurile 
ascutite, 
mică și 
mare  
(Pelvic 
Reduction 
Forceps 
Angled)

Bucată 2

Pensă de reducere pelvină, înclinată - sub unghi, cu bilă, cu virfurile as-
cutite, mică și mare  (Pelvic Reduction Forceps Angled) 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

9,
38

5.
51

261

Fixatoare 
pentru 
fracturile 
bazinului

Pensă de 
reducere 
pelvină, 
asimet-
rică, cu 
bila cu 
virfurile 
ascutite 
mare 
(Pelvic 
Reduction 
Forceps, 
asym-
metric 
(Large))

Bucată 1

Pensă de reducere pelvină, asimetrică, cu bila cu virfurile ascutite mare (Pelvic Reduction 
Forceps, asymmetric (Large)) 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Partici-
pantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format elec-
tronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit 
numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogu-
lui prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională 
(Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.asimetrică, cu bila cu virfurile ascu-
tite mare (Pelvic Reduction Forceps, asymmetric (Large))

4,
96

8.
80

262

Fixatoare 
pentru 
fracturile 
bazinului

Pensă de 
reducere 
pelvină, 
cu bila cu 
virfurile 
ascutite,  
cu trei 
vârfuri 
(Pelvic 
Reduction 
Forceps 3 
pointed 
tip)

Bucată 1

Pensă de reducere pelvină, cu bila cu virfurile ascutite,  cu trei vârfuri (Pelvic Reduction For-
ceps 3 pointed tip) 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Partici-
pantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format elec-
tronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit 
numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogu-
lui prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională 
(Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul 
beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

4,
96

8.
80
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263

Fixatoare 
pentru 
fracturile 
bazinului

Pensă 
Forceps 
pentru 
reducerea 
pelvină 
pentru 
suruburi 
(Pelvic 
Reduction 
Forceps 
With 
Screw)

Bucată 1

Pensă Forceps pentru reducerea pelvină pentru suruburi (Pelvic Reduc-
tion Forceps With Screw) 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

4,
96

8.
80

264

Fixatoare 
pentru 
fracturile 
bazinului

Indica-
tor de 
adincime 
0-100 mm

Bucată 4

Indicator de adincime 0-100 mm 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport 
hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru-
lui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi-
cat conform catalogului prezentat. 
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: 
- Producătorul sau logo-ul producătorului 
- Codul instrumentului 
- Țara de origine 
- Stainless (oțel inox) 
- Marcajul CE 
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de 
circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. 
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producător-
ului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost 
folosite anterior. 
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.

5,
52

0.
89

Total per loturi                                                                                                                                                                                                                             8,943,722.54
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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

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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor 

instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALI-
ZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212
Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore 

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 JANTUAN Mariana, 022-222 -364

dispozitive@capcs.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația 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)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o auto-
ritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea impli-
ca o altă formă de achiziție comună)

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziţionarea centralizată a reagenților con-

form necesităţilor 

instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pen-
tru anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Denumire Lot Denumirea poziției

Unitatea 
de mă-

sura

Canti-
tatea Descriere Suma esti-

mată fără TVA

1 Acetonă Acetonă litru 2.5 Puritatea-analitică sau chimică , 
Ambalaj nu mai mult de 1 litru 

373.81

2 Acetonă Analitică Acetonă Analitică kg 2 1. Amb max 0,5kg 299.05

3 Acid acetic glacial Acid acetic glacial kg 5.3 1. Amb max 0,1kg 1,219.20

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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4 Acid acetic glacial Acid acetic glacial kg 11.5 1. Amb max 0,5kg 2,645.43

5 Acid acetic glacial Acid acetic glacial kg 18 1. Amb max 1 kg 9,044.46

6 Acid acetic, CH-
3COOH Acid acetic, CH3COOH kg 26.8 1. Amb max 0,5kg 6,164.99

7 Acid azotic (HNO3) Acid azotic (HNO3) kg 9.6 1. Amb max 0,1kg 5,300.05

8 Acid azotic (HNO3) Acid azotic (HNO3) kg 15 1. Amb max 0,5kg 8,281.33

9 Acid azotic (HNO3) Acid azotic (HNO3) kg 12 1. Amb max 1 kg 6,625.07

10 Acid sulfuric, H2SO4 Acid sulfuric, H2SO4 kg 11.5 1. Amb max 0,5kg 2,645.43

11 Acid sulfuric, H2SO4 Acid sulfuric, H2SO4 kg 9 1. Amb max 1 kg 2,070.33

12 Albastru de metilen Albastru de metilen kg 43.37 1. Puritatea analit  2. Ambalaj 
până la 0,100 kg 

448,874.46

13 Azur  II Azur  II g 264.7 1. Puritatea analit  2. Ambalaj 
până la 100 g  

49,781.28

14 Azur –Eozină Roma-
novski

Azur –Eozină Roma-
novski kg 4.2 1. Puritatea analit  2. Ambalaj 

până la 0,1 kg 
123,728.92

15 Azur –Eozină Roma-
novski

Azur –Eozină Roma-
novski ml 29258.75 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane 

până la 250 ml
10,768.95

16 Azur –Eozină Roma-
novski

Azur –Eozină Roma-
novski ml 14513.5 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane 

până la 500 ml 
36,057.34

17 Azur –Eozină Roma-
novski

Azur –Eozină Roma-
novski ml 360631 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane 

până la 1000 ml 
145,177.35

18 Citrat de natriu Citrat de natriu kg 52.3 1. Amb max 1 kg 47,126.99

19 Clorură de natriu 
(NaCl)

Clorură de natriu 
(NaCl) kg 20.8 1. Amb max 0,5 kg 2,392.39

20 Clorură de natriu 
(NaCl)

Clorură de natriu 
(NaCl) kg 182 1. Amb max 1 kg 12,560.02

21 Colorant Main-Grun-
vald

Colorant Main-Grun-
vald ml 2 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane 

până la 250 ml 
1,840.30

22 Colorant Main-Grun-
vald

Colorant Main-Grun-
vald ml 4501 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane 

până la 500 ml
7,247.78

23 Colorant Main-Grun-
vald

Colorant Main-Grun-
vald ml 218122 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane 

până la 1000 ml 
270,951.15

24 Eozin K Eozin K kg 5.65 1. Puritatea analit  2. Ambalaj 
până la 0,100 kg  

19,495.64

25 Eozină H Eozină H kg 1.2 1. Puritatea analit  2. Ambalaj 
până la 0,100 kg 

4,140.67

26 Fenolftaleină Fenolftaleină g 50 1. Puritatea analit  2. Ambalaj 
până la 100 g 

1,035.17

27 Fuxină acidă Fuxină acidă kg 2.1 1. Puritatea analit  2. Ambalaj 
până la 0,100 kg 

6,280.01

28 Fuxină bazică Fuxină bazică kg 0.2 1. Puritatea analit  2. Ambalaj 
până la 0,100 kg 

598.10

29 Glicerină Glicerină kg 15.7 1. Ambalaj  max 0,1kg 1,625.21

30 Glicerină Glicerină kg 18 1. Ambalaj min. 0, 11 kg max 0,5 
kg 

1,863.30

31 Glucoză Glucoză kg 10.75 1. Ambalaj max 0,5kg 2,472.90

32 Glucoză Glucoză kg 16 1. Ambalaj min. 0,550 max 1 kg 3,680.59

33 Plasma de control 11 
normal parametri

Plasma de control 11 
normal parametri ml 236 1. Ambalaj până la 3 ml  42,236.64

34 Plasma de control 
normal 4 parametri

Plasma de control nor-
mal 4 parametri ml 1193 1. Ambalaj până la 3 ml 133,676.89
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35 Plasma de control pa-
tologică 4 parametri

Plasma de control pa-
tologică 4 parametri ml 1163 1. Ambalaj până la 3 ml  66,455.22

36
Plasma de control 

patologică normal 11 
parametri

Plasma de control 
patologică normal 11 

parametri
ml 237 1. Ambalaj până la 3 ml  13,542.46

37
Set p/u determinarea 
timpului de protrom-

bină (TP)

Set p/u determinarea 
timpului de protrom-

bină (TP)
Teste 7455

Set p/u determinarea timpului 
de protrombină (TP) 1. Set 50 
teste 

8,982.78

38
Set p/u determinarea 
timpului de protrom-

bină (TP)

Set p/u determinarea 
timpului de protrom-

bină (TP)
Set 1468

Set p/u determinarea timpului 
de protrombină (TP) 1. Set 100 
teste 

130,789.03

39

Set p/u determinarea 
timpului de trombo-
plastină parţial acti-

vat (TTPA)

Set p/u determinarea 
timpului de trombo-

plastină parţial activat 
(TTPA)

set 65
Set p/u determinarea timpului 
de tromboplastină parţial activat 
(TTPA) 1. Set 50 teste 

2,018.58

40

Set p/u determinarea 
timpului de trombo-
plastină parţial acti-

vat (TTPA)

Set p/u determinarea 
timpului de trombo-

plastină parţial activat 
(TTPA)

Set 104
Set p/u determinarea timpului 
de tromboplastină parţial activat 
(TTPA) 1. Set 100 teste 

4,263.23

41 Set p/u determinarera 
activităţii fibrinolitice

Set p/u determinarera 
activităţii fibrinolitice set 29 Set p/u determinarera activităţii 

fibrinolitice1. Set 100 teste 
1,801.19

42 Set p/u determinarera 
fibrinogenului

Set p/u determinarera 
fibrinogenului Set 1681 Set p/u determinarera fibrino-

genului 1. Set 50 teste 
112,759.46

43 Set p/u determinarera 
fibrinogenului

Set p/u determinarera 
fibrinogenului Set 336 Set p/u determinarera fibrino-

genului1. Set 100 teste 
39,233.64

44 Soluţie concentrată 
de Hipohlorid,  0,5%  

Soluţie concentrată de 
Hipohlorid,  0,5%  ml 122003

Soluţie concentrată de Hipohlo-
rid,  0,5%   Ambalaj nu mai mult 
de 1 litru 

42,097.81

45 Sudan-III Sudan-III g 326 1. Puritatea analit  2. Ambalaj 
până la 100 g 

2,437.24

46 Toliclon anti D Super Toliclon anti D Super ml 10437

Toliclon anti D Super 1. Cerinţe 
generale* 2.Metoda de deter-
minare  Aglutinare 3.Ambalaj 
până la 5 ml (1ml – min 10 doze )

73,227.34

47 Toliclon Kell antigen Toliclon Kell antigen ml 4037

1. Cerinţe generale* 2.Metoda de 
determinare  Aglutinare 3.Am-
balaj până la 5 ml (1ml – min 10 
doze )

142,665.32

48 Trilon B Trilon B g 1080 1. Puritatea analit  2. Ambalaj 
până la 100 g  

149.06

49 Ţoliclon Anti-A Ţoliclon Anti-A ml 14953

1. Cerinţe generale* 2.Metoda de 
determinare  Aglutinare 3.Am-
balaj până la 5 ml (1ml – min 10 
doze )

64,839.17

50 Ţoliclon Anti-AB Ţoliclon Anti-AB ml 4944

1. Cerinţe generale* 2.Metoda de 
determinare  Aglutinare 3.Am-
balaj până la 5 ml (1ml – min 10 
doze ) 
 

29,740.48

51 Ţoliclon Anti-B Ţoliclon Anti-B ml 15773

1. Cerinţe generale* 2.Metoda de 
determinare  Aglutinare 3.Am-
balaj până la 5 ml (1ml – min 10 
doze )

68,394.85
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52 Ţoliclon Anti-D IgG Ţoliclon Anti-D IgG ml 4395

1. Cerinţe generale* 2.Metoda de 
determinare  Aglutinare 3.Am-
balaj până la 5 ml (1ml – min 10 
doze )

50,778.12

53 Ţoliclon Anti-E Super Ţoliclon Anti-E Super ml 10

1. Cerinţe generale* 2.Metoda de 
determinare  Aglutinare 3.Am-
balaj până la 5 ml (1ml – min 10 
doze ) 
 

618.63

54 Ulei de imersie Ulei de imersie ml 48267.1 1. Ambalaj până la 100 ml 10,659.09

  Total:         2,283,733.90

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 □

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; capacita-
tea de exercitare a activității profesionale;

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 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 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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităţilor instituţiilor 
medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore 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 JANTUAN Mariana, 022-222 -364

dispozitive@capcs.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține acce-
sul 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 do-
cumentația de atribuire)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autori-
tate 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 reagenților de laborator - biochimie con-
form necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru 
anul 2023

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Denumirea 
poziției

Uni-
tatea 

de mă-
sura

Canti-
tatea Descriere

Suma esti-
mată fără 

TVA

1

ASAT 
(GOT) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml 77204

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare 
Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai 
mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj orig-
inal, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; 
Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe amba-
laj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele 
componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor 
să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, 
bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să 
fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

42,623.47

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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2

ASAT 
(GOT) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 103754

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

57,281.43

3

ASAT 
(GOT) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml 24100

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

13,305.34
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4

ASAT 
(GOT) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 15450

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

8,529.77

5

ALAT 
(GPT) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml 70204

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

38,758.85
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6

ALAT 
(GPT) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 106038

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

58,542.40

7

ALAT 
(GPT) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml 33050

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

18,246.54
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8

ALAT 
(GPT) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 14500

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

8,005.29

9

Albumina 
(Albumin) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml 10730

Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

7,108.70
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10

Albumina 
(Albumin) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 9300

Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

6,026.53

11

Albumina 
(Albumin) 

(Fla-
coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml 10000

Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

1,366.42
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12

Albumina 
(Albumin) 

(Fla-
coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 4000

Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

3,036.49

13

Fosfataza 
alcalină 

(Alkaline 
Phospha-

tase) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Fosfataza 
alcalină (Alka-
line Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml 13840

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 2 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

10,506.25
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14

Fosfataza 
alcalină 

(Alkaline 
Phospha-

tase) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Fosfataza 
alcalină (Alka-
line Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 11675

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 2 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

7,186.89

15

Fosfataza 
alcalină 

(Alkaline 
Phospha-

tase) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Fosfataza 
alcalină (Alka-
line Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml 9500

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 2 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

39,205.21
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16

Fosfataza 
alcalină 

(Alkaline 
Phospha-

tase) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Fosfataza 
alcalină (Alka-
line Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 250

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 2 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. ate (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).

1,338.82

17

alfa-Ami-
laza 

(alfa-Amy-
lase) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

alfa-Amilaza 
(alfa-Amylase) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml 46315

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. CNP-G3 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

191,135.73
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18

alfa-Ami-
laza 

(alfa-Amy-
lase) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

alfa-Amilaza 
(alfa-Amylase) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 58735

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. CNP-G3 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

242,391.38

19

alfa-Ami-
laza 

(alfa-Amy-
lase) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

alfa-Amilaza 
(alfa-Amylase) 

(Flacoane 
cu volumul 

500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml 18500

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. CNP-G3 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

76,346.99
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20

alfa-Ami-
laza 

(alfa-Amy-
lase) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

alfa-Amilaza 
(alfa-Amylase) 

(Flacoane 
cu volumul 

500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 3175

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. CNP-G3 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

13,102.79

21

alfa-Ami-
laza Pan-
creatică 

(Pancreatic 
amylase)  

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

alfa-Amilaza 
Pancreatică 
(Pancreatic 

amylase)  
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml 1800

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu 
imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Deter-
minare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 4.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

32,876.89
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22

alfa-Ami-
laza Pan-
creatică 

(Pancreatic 
amylase) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

alfa-Amilaza 
Pancreatică 
(Pancreatic 

amylase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 6880

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu 
imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Deter-
minare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 4.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

125,662.79

23

Bilirubina 
totală 

(Total Bili-
rubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml 58025

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

39,242.82
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24

Bilirubina 
totală 

(Total Bili-
rubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 59250

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

40,071.30

25

Bilirubina 
totală 

(Total Bili-
rubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml 8500

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

5,748.63
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26

Bilirubina 
totală 

(Total Bili-
rubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 9800

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

6,627.83

27

Bilirubina 
totală 

(Total Bili-
rubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml 29200

Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

15,234.34
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28

Bilirubina 
totală 

(Total Bili-
rubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 25100

Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

13,095.27

29

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina 
directă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml 46300

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

33,230.23
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30

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina 
directă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 51950

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

37,285.32

31

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina 
directă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml 15400

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

11,052.82
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32

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina 
directă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 3800

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

2,727.32

33

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina 
directă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 27600

Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

19,808.95
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34

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina 
directă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 15150

Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

10,873.39

35

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina 
directă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 11000

Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

7,894.87
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36

Calciu 
(Calcium) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Calciu (Calci-
um) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 21200

Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , 
urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

12,377.28

37

Calciu 
(Calcium) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Calciu (Calci-
um) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 8815

Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , 
urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

5,146.50
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38

Calciu 
(Calcium) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Calciu (Calci-
um) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 1351

Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu 
calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , 
urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

788.76

39

Calciu 
(Calcium) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Calciu (Calci-
um) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 5500

Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu 
calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , 
urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglo-
bina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

3,211.09
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40

Choles-
terol total 

(Cholester-
ol) 

(Flacoane 
cu volu+B-

82mul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Cholesterol 
total (Choles-

terol) 
(Flacoane cu 
volu+B82mul 

40-175 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml 67980

Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

39,407.55

41

Choles-
terol total 

(Cholester-
ol) 

(Flacoane 
cu volu+B-

82mul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Cholesterol 
total (Choles-

terol) 
(Flacoane cu 
volu+B82mul 

40-175 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 100606

Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. e (se accepta inscriptia pe am-
balaj in una din limbile de circulare intenațională).

58,320.63
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42

Choles-
terol total 

(Cholester-
ol) 

(Fla-
coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Cholesterol 
total (Choles-

terol) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml 13000

Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

6,459.44

43

Choles-
terol total 

(Cholester-
ol) 

(Fla-
coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Cholesterol 
total (Choles-

terol) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 18800

Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

9,341.34
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44

Creatinina 
(Creati-

nine) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.))deter-
minarea la 
analizator 
automat

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.))

determinarea 
la analizator 

automat

ml 67630

Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără depro-
teinizare. Determinare cinetică cu calibrator. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , 
urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

10,081.20

45

Creatinina 
(Creati-

nine) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.))deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.))

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 76625

Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără depro-
teinizare. Determinare cinetică cu calibrator. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , 
urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

11,422.03
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46

Creatinina 
(Creati-

nine) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml 43000

Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără depro-
teinizare. Determinare cinetică cu calibrator. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , 
urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

6,409.75

47

Creatinina 
(Creati-

nine) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 8600

Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără depro-
teinizare. Determinare cinetică cu calibrator. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , 
urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

1,281.95
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48

Gam-
ma-GT 
(Gam-

ma-GT) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Gamma-GT 
(Gamma-GT) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 14544

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

17,665.08

49

Gam-
ma-GT 
(Gam-

ma-GT) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Gamma-GT 
(Gamma-GT) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 7825

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

9,504.21
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50

Glucoza 
(Glucose) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Glucoza (Glu-
cose) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 51405

Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorin-
izată sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

56,050.76

51

Glucoza 
(Glucose) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Glucoza (Glu-
cose) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 111500

Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorin-
izată sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

121,576.87
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52

Glucoza 
(Glucose) 

(Fla-
coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Glucoza (Glu-
cose) 

(Flacoane 
cu volumul 

500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml 23500

Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorin-
izată sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

25,623.83

53

Glucoza 
(Glucose) 

(Fla-
coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Glucoza (Glu-
cose) 

(Flacoane 
cu volumul 

500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 31000

Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorin-
izată sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. *

33,801.64
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54

Glucoza 
(Glucose) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Glucoza (Glu-
cose) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 64400

Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorin-
izată sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipe-
mie pînă la 20 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

17,777.26

55

Glucoza 
(Glucose) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Glucoza (Glu-
cose) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 54650

Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorin-
izată sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipe-
mie pînă la 20 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

15,085.83



269

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

56

Glucoza 
(Glucose) 

(Fla-
coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Glucoza (Glu-
cose) 

(Flacoane 
cu volumul 

500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml 10500

Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorin-
izată sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipe-
mie pînă la 20 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

2,898.47

57

Glucoza 
(Glucose) 

(Fla-
coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Glucoza (Glu-
cose) 

(Flacoane 
cu volumul 

500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 17800

Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorin-
izată sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipe-
mie pînă la 20 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

4,913.59
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58

Fier (Iron) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 7040

Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobi-
na pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 
6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

19,433.53

59

Fier (Iron) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 4855

Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobi-
na pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 
6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

13,401.96
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60

Fier (Iron) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml 4100

Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobi-
na pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 
6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

11,317.82

61

Fier (Iron) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 1000

Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobi-
na pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 
6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

2,760.44
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62

LDH (LDH) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

LDH (LDH) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 5600

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. 
Determinare cinetica 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 
21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

4,799.86

63

LDH (LDH) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

LDH (LDH) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 5300

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. 
Determinare cinetica 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 
21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

4,542.73



273

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

64

Lipaza 
(Lipase) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Lipaza (Li-
pase) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 2100

Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 
11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

29,738.27

65

Lipaza 
(Lipase) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Lipaza (Li-
pase) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 1300

Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 
11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă. 

18,409.40
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66

Magneziu 
(Magne-

sium) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Magneziu 
(Magnesium) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 10840

Metoda de determinare: Fotometrica 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
,urina, LCR. 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.06 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 
21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

14,138.72

67

Magneziu 
(Magne-

sium) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Magneziu 
(Magnesium) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 2450

Metoda de determinare: Fotometrica 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
,urina, LCR. 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.06 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 
21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

3,195.56
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68

Proteina 
Totală 

(Total Pro-
tein) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 16950

Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

4,632.16

69

Proteina 
Totală 

(Total Pro-
tein) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 19330

Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

5,282.58
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70

Proteina 
Totală 

(Total Pro-
tein) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml 14500

Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

2,341.55

71

Proteina 
Totală 

(Total Pro-
tein) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 2500

Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

403.72
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72

Trigliceride 
(Tri-

glicerides) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Trigliceride 
(Triglicerides) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 49905

Metoda de determinare: Fotometrică GPO 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

51,659.99

73

Trigliceride 
(Tri-

glicerides) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Trigliceride 
(Triglicerides) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 51510

Metoda de determinare: Fotometrică GPO 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

53,321.44
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74

Trigliceride 
(Tri-

glicerides) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Trigliceride 
(Triglicerides) 

(Flacoane 
cu volumul 

500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml 9000

Metoda de determinare: Fotometrică GPO 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

8,571.18

75

Trigliceride 
(Tri-

glicerides) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Trigliceride 
(Triglicerides) 

(Flacoane 
cu volumul 

500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 11800

Metoda de determinare: Fotometrică GPO 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

11,237.77



279

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

76

Uree 
(Urea) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 42809

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat 
de amoniu, urina proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.  
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

21,802.71

77

Uree 
(Urea) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 59108

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat 
de amoniu, urina proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.  
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

30,103.82
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78

Uree 
(Urea) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 30725

Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat 
de amoniu, urina proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

20,779.59

79

Uree 
(Urea) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 47710

Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat 
de amoniu, urina proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

32,266.70
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80

Uree 
(Urea) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml 37850

Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat 
de amoniu, urina proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

25,598.29

81

Uree 
(Urea) 
(Fla-

coane cu 
volumul 

500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 8600

Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat 
de amoniu, urina proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

5,816.26
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82

Acidul Uric 
(Uric Acid) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Acidul Uric 
(Uric Acid) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 38030

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobi-
na pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

29,919.22

83

Acidul Uric 
(Uric Acid) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Acidul Uric 
(Uric Acid) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 47153

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobi-
na pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

37,096.52
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84

Hemo-
globina 

glicozilata 
(HbA1c) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Hemoglobina 
glicozilata 
(HbA1c) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml 18186

Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. 
Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1,5% 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,3 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,2 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5    mmol/l, Biliru-
bina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 
21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5    g/l, Factorul reuma-
toid pînă la 500 Ul/ml 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

1,
06

1,
76

0.
51

85

Hemo-
globina 

glicozilata 
(HbA1c) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Hemoglobina 
glicozilata 
(HbA1c) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 400

Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. 
Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1,5% 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,3 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,2 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5    mmol/l, Biliru-
bina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 
21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5    g/l, Factorul reuma-
toid pînă la 500 Ul/ml 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

23,353.36
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86

LDL Coles-
terol (LDL 
Cholester-

ol) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

LDL Colesterol 
(LDL Choles-

terol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 23200

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu 
protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimen-
tare. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.*

219,344.92

87

LDL Coles-
terol (LDL 
Cholester-

ol) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

LDL Colesterol 
(LDL Choles-

terol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 5210

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu 
protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimen-
tare. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Biliru-
bina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, 
Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

49,258.06
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88

HDL Coles-
terol (HDL 
Cholester-

ol) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

HDL Colester-
ol (HDL Cho-

lesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 18340

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu 
imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedi-
mentare. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.0 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

122,769.39

89

HDL Coles-
terol (HDL 
Cholester-

ol) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

HDL Colester-
ol (HDL Cho-

lesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 8545

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu 
imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedi-
mentare. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent. Cu calibrator. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.0 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

57,200.89
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90

Creat-
inchinaz a 
totală (Cre-
atinkinase 

totale) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Creatinchi-
naz a totală 

(Creatinkinase 
totale) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 6300

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

26,955.74

91

Creat-
inchinaz a 
totală (Cre-
atinkinase 

totale) 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Creatinchi-
naz a totală 

(Creatinkinase 
totale) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 4100

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

17,542.62
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92

Creatinchi-
naz a MB 

(Creatinki-
nase MB) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Creatinchinaz 
a MB (Creat-
inkinase MB) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 4675

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

38,715.23

93

Creatinchi-
naz a MB 

(Creatinki-
nase MB) 

(Fla-
coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Creatinchinaz 
a MB (Creat-
inkinase MB) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 11950

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

98,961.93
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94

Proba cu 
timol 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml 2400

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

496.88

95

Proba cu 
timol 
(Fla-

coane cu 
volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml 13073

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. 
Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep-
arinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi-
na pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

2,706.55
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96

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volu-
mul 10 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Proba cu 
timol 

(Flacoane cu 
volumul 10 

ml.)determin-
area la anali-

zator automat

ml 130

Soluție concentrată , pentru diluție 1:50.                                                                                                                                            
                                                 Material pentru investigatii: 
Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.5 mg/dl 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobi-
na pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

549.05

97

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volu-
mul 10 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Proba cu 
timol 

(Flacoane cu 
volumul 10 

ml.)determin-
area la anali-
zator semiau-

tomat

ml 3441

Soluție concentrată , pentru diluție 1:50.                                                                                                                                            
                                                 Material pentru investigatii: 
Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.5 mg/dl 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobi-
na pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro-
ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile 
vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi 
etichetat de producător, fără preambalare; Date de 
identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii 
de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului 
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig-
atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse 
în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină 
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, 
liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi inter-
ferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni-
le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba 
de stat sau limba rusă.

14,532.99

  TOTAL        3,911,343.04
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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

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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităţilor instituţiilor 
medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore 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

JANTUAN Mariana, 022-222 -364

dispozitive@capcs.md

Adresa de e-mail sau de internet 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)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.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 de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții 
Achiziţionarea centralizată a reagenților de laborator 
- biochimie conform necesităţilor instituţiilor medi-
co-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Denumirea 
poziției

Unitatea 
de măsura Cantitatea Descriere

Suma esti-
mată fără 

TVA

1

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml

77204

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 3.8    g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 42,623.47

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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2

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

103754

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 57,281.43

3

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml

24100

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 13,305.34

4

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

ASAT (GOT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

15450

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 8,529.77

5

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml

70204

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8    g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 38,758.85
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6

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

106038

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 3.8    g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 58,542.40

7

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml

33050

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 3.8    g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 18,246.54

8

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

ALAT (GPT) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

14500

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7    mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 3.8    g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 8,005.29

9

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml

10730

Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 7,108.70

10

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

9300

Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, 
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; 
Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără pream-
balare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină carac-
teristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie 
prezentate în limba de stat sau limba rusă. 6,026.53
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11

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml

10000

Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu 
calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu 
pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 1,366.42

12

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Albumina 
(Albumin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

4000

Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu 
calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu 
pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3,036.49

13

Fosfataza 
alcalină 

(Alkaline 
Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Fosfataza 
alcalină (Alka-
line Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml

13840

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 10,506.25

14

Fosfataza 
alcalină 

(Alkaline 
Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Fosfataza 
alcalină (Alka-
line Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

11675

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 7,186.89
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15

Fosfataza 
alcalină 

(Alkaline 
Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Fosfataza 
alcalină (Alka-
line Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml

9500

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 39,205.21

16

Fosfataza 
alcalină 

(Alkaline 
Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Fosfataza 
alcalină (Alka-
line Phospha-

tase) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

250

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibil-
itatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile 
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba 
rusă. ate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare 
intenațională). 1,338.82

17

alfa-Amilaza 
(alfa-Amy-

lase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

alfa-Amilaza 
(alfa-Amy-

lase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml

46315

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
CNP-G3 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 191,135.73

18

alfa-Amilaza 
(alfa-Amy-

lase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

alfa-Amilaza 
(alfa-Amy-

lase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

58735

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-G3 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
pînă la 11g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 242,391.38
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19

alfa-Amilaza 
(alfa-Amy-

lase) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

alfa-Amilaza 
(alfa-Amy-

lase) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml

18500

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
CNP-G3 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 76,346.99

20

alfa-Amilaza 
(alfa-Amy-

lase) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

alfa-Amilaza 
(alfa-Amy-

lase) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

3175

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
CNP-G3 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 13,102.79

21

alfa-Amilaza 
Pancreatică 
(Pancreatic 

amylase)  
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

alfa-Amilaza 
Pancreatică 
(Pancreatic 

amylase)  
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml

1800

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală 
a amilazei salivare. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 4.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
pînă la 21g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 32,876.89

22

alfa-Amilaza 
Pancreatică 
(Pancreatic 

amylase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

alfa-Amilaza 
Pancreatică 
(Pancreatic 

amylase) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

6880

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală 
a amilazei salivare. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 4.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
pînă la 21g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 125,662.79
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23

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml

58025

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 39,242.82

24

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

59250

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 40,071.30

25

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml

8500

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 5,748.63

26

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

9800

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 6,627.83
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27

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml

29200

Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 15,234.34

28

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina 
totală (Total 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

25100

Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 13,095.27

29

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina di-
rectă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml

46300

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 33,230.23

30

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina di-
rectă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

51950

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 37,285.32
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31

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina di-
rectă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml

15400

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 11,052.82

32

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina di-
rectă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

3800

Metoda de determinare: Fotometrică DCA 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 2,727.32

33

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Bilirubina di-
rectă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

27600

Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 19,808.95

34

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina di-
rectă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

15150

Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 10,873.39
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35

Bilirubina 
directă 
(Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Bilirubina di-
rectă (Direct 

Bilirubin) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

11000

Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 
g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 7,894.87

36

Calciu 
(Calcium) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Calciu (Calci-
um) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

21200

Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu 
calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu 
pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 12,377.28

37

Calciu 
(Calcium) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Calciu (Calci-
um) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

8815

Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 5,146.50

38

Calciu 
(Calcium) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Calciu (Calci-
um) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

1351

Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 788.76
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39

Calciu 
(Calcium) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Calciu (Calci-
um) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

5500

Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu 
pînă la 8 mmol/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3,211.09

40

Cholesterol 
total (Cho-

lesterol) 
(Flacoane 

cu volu+B-
82mul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Cholesterol 
total (Choles-

terol) 
(Flacoane cu 
volu+B82mul 

40-175 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml

67980

Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu 
calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 39,407.55

41

Cholesterol 
total (Cho-

lesterol) 
(Flacoane 

cu volu+B-
82mul 

40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Cholesterol 
total (Choles-

terol) 
(Flacoane cu 
volu+B82mul 

40-175 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

100606

Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. e (se accepta inscriptia pe 
ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). 58,320.63

42

Cholesterol 
total (Cho-

lesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Cholesterol 
total (Choles-

terol) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml

13000

Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 6,459.44
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43

Cholesterol 
total (Cho-

lesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Cholesterol 
total (Choles-

terol) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

18800

Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 
2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; 
Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără pream-
balare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină carac-
teristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie 
prezentate în limba de stat sau limba rusă. 9,341.34

44

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.))deter-
minarea la 
analizator 
automat

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.))

determinarea 
la analizator 

automat

ml

67630

Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică 
cu calibrator. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 10,081.20

45

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.))
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.))

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

76625

Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică 
cu calibrator. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 11,422.03

46

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.) 
determinarea 
la analizator 

automat

ml

43000

Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică 
cu calibrator. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 6,409.75

47

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Creatinina 
(Creatinine) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

8600

Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 
5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; 
Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără pream-
balare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de 
pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină carac-
teristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie 
prezentate în limba de stat sau limba rusă. 1,281.95
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48

Gamma-GT 
(Gam-

ma-GT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Gamma-GT 
(Gamma-GT) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

14544

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 17,665.08

49

Gamma-GT 
(Gam-

ma-GT) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Gamma-GT 
(Gamma-GT) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

7825

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 9,504.21

50

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

51405

Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparin-
izată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 56,050.76

51

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

111500

Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparin-
izată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 121,576.87
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52

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml

23500

Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparin-
izată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 25,623.83

53

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

31000

Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. * 33,801.64

54

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

64400

Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 17,777.26

55

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

54650

Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 15,085.83
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56

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml

10500

Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparin-
izată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 2,898.47

57

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Glucoza 
(Glucose) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

17800

Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparin-
izată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipemie pînă la 20 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 4,913.59

58

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

7040

Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă 
la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 19,433.53

59

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

4855

Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă 
la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 13,401.96
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60

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml

4100

Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 11,317.82

61

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Fier (Iron) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

1000

Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, 
Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 2,760.44

62

LDH (LDH) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

LDH (LDH) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

5600

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
- trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 4,799.86

63

LDH (LDH) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

LDH (LDH) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

5300

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
- trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 4,542.73
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64

Lipaza 
(Lipase) 

(Flacoane 
cu volumul 

40-175 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Lipaza (Li-
pase) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

2100

Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 29,738.27

65

Lipaza 
(Lipase) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Lipaza (Li-
pase) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

1300

Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 18,409.40

66

Magneziu 
(Magne-

sium) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Magneziu 
(Magnesium) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

10840

Metoda de determinare: Fotometrica 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.06 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
- trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 14,138.72

67

Magneziu 
(Magne-

sium) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Magneziu 
(Magnesium) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

2450

Metoda de determinare: Fotometrica 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.06 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie 
- trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3,195.56
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68

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

16950

Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 4,632.16

69

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

19330

Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 5,282.58

70

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml

14500

Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 2,341.55

71

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Proteina 
Totală (Total 

Protein) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

2500

Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 403.72
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72

Trigliceride 
(Tri-

glicerides) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Trigliceride 
(Triglicerides) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

49905

Metoda de determinare: Fotometrică GPO 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu 
calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 51,659.99

73

Trigliceride 
(Tri-

glicerides) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Trigliceride 
(Triglicerides) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

51510

Metoda de determinare: Fotometrică GPO 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu 
calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 53,321.44

74

Trigliceride 
(Tri-

glicerides) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Trigliceride 
(Triglicerides) 

(Flacoane 
cu volumul 

500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml

9000

Metoda de determinare: Fotometrică GPO 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 2,6 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 8,571.18

75

Trigliceride 
(Tri-

glicerides) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Trigliceride 
(Triglicerides) 

(Flacoane 
cu volumul 

500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

11800

Metoda de determinare: Fotometrică GPO 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 2,6 g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 11,237.77
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76

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

42809

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina 
proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.  
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 21,802.71

77

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

59108

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina 
proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.  
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 30,103.82

78

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

30725

Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 20,779.59

79

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

47710

Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 32,266.70
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80

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

automat

ml

37850

Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina 
proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 25,598.29

81

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Uree (Urea) 
(Flacoane 

cu volumul 
500-1000 ml.)
determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

8600

Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor 
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina 
proaspata 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 
mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 5,816.26

82

Acidul Uric 
(Uric Acid) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Acidul Uric 
(Uric Acid) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

38030

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - 
trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 29,919.22

83

Acidul Uric 
(Uric Acid) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Acidul Uric 
(Uric Acid) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

47153

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina 
Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - 
trigliceride pînă la 21g/l. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 37,096.52
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84

Hemoglobi-
na glicozila-
ta (HbA1c) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
automat

Hemoglobina 
glicozilata 
(HbA1c) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

automat

ml

18186

Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor, minimum 3 niveluri. 
Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1,5% 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,3 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,2 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5    mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5    g/l, 
Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 1,061,760.51

85

Hemoglobi-
na glicozila-
ta (HbA1c) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.) deter-
minarea la 
analizator 
semiauto-

mat

Hemoglobina 
glicozilata 
(HbA1c) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.) 

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

400

Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor, minimum 3 niveluri. 
Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA 
Limita minimă de detectie pentru set: < 1,5% 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,3 
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,2 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5    mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 
mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5    g/l, 
Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 23,353.36

86

LDL Coles-
terol (LDL 

Cholesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

LDL Colester-
ol (LDL Cho-

lesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

23200

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colester-
olului LDL. Fără sedimentare. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.* 219,344.92

87

LDL Coles-
terol (LDL 

Cholesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

LDL Colester-
ol (LDL Cho-

lesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

5210

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colester-
olului LDL. Fără sedimentare. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemo-
globina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din 
data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat 
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, 
seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe 
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen-
telor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de 
performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea 
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de 
utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 49,258.06
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88

HDL Coles-
terol (HDL 

Cholesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

HDL Coles-
terol (HDL 

Cholesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

18340

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a 
colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.0 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 122,769.39

89

HDL Coles-
terol (HDL 

Cholesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

HDL Coles-
terol (HDL 

Cholesterol) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

8545

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a 
colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-
tor. 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.0 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 57,200.89

90

Creatinchi-
naz a totală 
(Creatinki-

nase totale) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Creatinchinaz 
a totală (Cre-

atinkinase 
totale) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

6300

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 26,955.74

91

Creatinchi-
naz a totală 
(Creatinki-

nase totale) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Creatinchinaz 
a totală (Cre-

atinkinase 
totale) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

4100

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 17,542.62
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92

Creatinchi-
naz a MB 

(Creatinki-
nase MB) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 

ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Creatinchinaz 
a MB (Creat-
inkinase MB) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

4675

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 38,715.23

93

Creatinchi-
naz a MB 

(Creatinki-
nase MB) 
(Flacoane 

cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Creatinchinaz 
a MB (Creat-
inkinase MB) 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

11950

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 98,961.93

94

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volumul 

40-175 
ml.)deter-
minarea la 
analizator 
automat

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

automat

ml

2400

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 496.88

95

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)
determinar-
ea la anali-
zator semi-

automat

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volumul 
40-175 ml.)

determinarea 
la analizator 

semiautomat

ml

13073

Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. 
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent 
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 
mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 2,706.55
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96

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volumul 
10 ml.)de-
terminarea 

la analizator 
automat

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volumul 
10 ml.)de-
terminarea 

la analizator 
automat

ml

130

Soluție concentrată , pentru diluție 1:50
.                                                                                                                                                                                             
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.5 mg/dl 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l 
lipemie trigliceride pînă la 2 g/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 549.05

97

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volumul 
10 ml.)de-
terminarea 

la analizator 
semiauto-

mat

Proba cu 
timol 

(Flacoane 
cu volumul 
10 ml.)de-
terminarea 

la analizator 
semiautomat

ml

3441

Soluție concentrată , pentru diluție 1:50
.                                                                                                                                                                                             
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată 
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.5 mg/dl 
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l 
lipemie trigliceride pînă la 2 g/l 
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 
12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, 
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate 
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile 
de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în 
mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 
Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de perfor-
manţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-
tatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile priv-
ind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 14,532.99

  TOTAL      3,911,343.04

 
 
 
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;
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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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziţionarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităţilor instituţiilor medico-sanita-
re publice (IMSP) pentru anul 2023

Din 25.07.2022

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 JANTUAN Mariana, 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 reagenților 

imunologici conform necesităţilor instituţi-
ilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru 
anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Denumire Lot Denumirea poziției Unitatea de 

măsura Cantitatea Descriere Suma estimată fără TVA

1 AFP, cu calibratori AFP, cu calibratori teste 3648

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  44,157.39

2 Anti chlamidia 
pneumoniae IgG

Anti chlamidia 
pneumoniae IgG teste 1632

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  50,681.76

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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3 Anti chlamidia 
pneumoniae IgM

Anti chlamidia 
pneumoniae IgM teste 1632

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  54,060.54

4 Anti chlamydia 
trh. IgA

Anti chlamydia trh. 
IgA teste 3744

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  103,092.66

5 Anti chlamydia 
trh. IgG

Anti chlamydia trh. 
IgG teste 6816

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste 169,336.70

6 Anti chlamydia trh. 
IgM

Anti chlamydia trh. 
IgM teste 2208

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  60,737.29

7 Anti CMV IgG Anti CMV IgG teste 5952

Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de 
asemenea să fie incluşi calibratori pentru 
determinarea cantitativă a anticorpilor. 

Set de 24 sau 48 sau 96 teste 66,131.42

8 Anti CMV IgM Anti CMV IgM teste 5376

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  65,859.35

9 Anti dsDNA Anti dsDNA teste 864

Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă 
**, de asemenea să fie incluşi, în afară de 
controlul “+”şi “-” calibratori şi să conţină 

probă de control  Set de 24 sau 48 sau 96 
teste 85,628.32

10 Anti EBV EBNA IgG Anti EBV EBNA IgG teste 384

Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de 
asemenea să fie incluşi calibratori pentru 
determinarea cantitativă a anticorpilor.  

Set de 24 sau 48 sau 96 teste 8,803.39

11 Anti EBV VCA IgG Anti EBV VCA IgG teste 1920

Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de 
asemenea să fie incluşi calibratori pentru 
determinarea cantitativă a anticorpilor.  

Set de 24 sau 48 sau 96 teste 44,016.94

12 Anti EBV VCA IgM Anti EBV VCA IgM teste 1893

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste 38,698.47

13
Anti Giardia lam-
blia sumar IgA, 

IgM, IgG

Anti Giardia lamblia 
sumar IgA, IgM, IgG teste 13924  Set de 24 sau 48 sau 96 teste  

217,165.82

14 Anti HAV IgM Anti HAV IgM teste 576

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  10,653.11

15 Anti HCV IgM Anti HCV IgM teste 1728

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  41,976.42

16 Anti HCV sumar Anti HCV sumar teste 38050

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  391,255.04

17 Anti HDV IgM Anti HDV IgM teste 1440

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste 45,315.46

18 Anti HDV sumar Anti HDV sumar teste 16819

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste 417,851.24

19 Anti Helicobacter 
pylori IgG

Anti Helicobacter 
pylori IgG teste 8256

Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de 
asemenea să fie incluşi calibratori pentru 
determinarea cantitativă a anticorpilor.  

Set de 24 sau 48 sau 96 teste 115,660.41
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20
Anti Helicobacter 

pylori 
IgA

Anti Helicobacter 
pylori 

IgA
teste 5376

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  86,443.87

21
Anti Helicobacter 

pylori 
IgM

Anti Helicobacter 
pylori 
IgM

teste 1824

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  25,552.88

22 Anti HSV (tip I,II) 
IgG Anti HSV (tip I,II) IgG teste 2592

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  30,051.30

23 Anti HSV (tip I,II) 
IgM Anti HSV (tip I,II) IgM teste 2784

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste 39,962.40

24 Anti HSV tip I IgG Anti HSV tip I IgG teste 2304

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste 26,712.27

25 Anti HSV tip I IgM Anti HSV tip I IgM teste 2784

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  38,425.39

26 Anti HSV tip II IgG Anti HSV tip II IgG teste 3360

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  33,198.26

27 Anti HSV tip II IgM Anti HSV tip II IgM teste 2880

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  30,444.83

28 Anti LC (anticorpi 
anticitozol hepatic)

Anti LC (anticorpi 
anticitozol hepatic) teste 768

Metoda ELISA; Cerinţe  generale*  +  Notă  
**,  de  asemenea  să  posede sensibilitate 
maximală.   Set de 24 sau 48 sau 96 teste 37,100.37

29 Anti mitocondriali 
Anti AMA 2

Anti mitocondriali 
Anti AMA 2 teste 672 Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă **   

Set de 24 sau 48 sau 96 teste * 29,982.67

30 Anti Toxoplasma 
gn. IgG

Anti Toxoplasma 
gn. IgG teste 5568

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  61,864.87

31 Anti Toxoplasma 
gn. IgM

Anti Toxoplasma 
gn. IgM teste 4800

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  66,250.67

32 Anti TPO cu cali-
bratori

Anti TPO cu cali-
bratori teste 7104

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  107,856.09

33 Anti ureaplasma 
urealyticum IgA

Anti ureaplasma 
urealyticum IgA teste 2016

Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în 
afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de 

determinare ELISA, set 96 teste  33,390.34

34 Anti ureaplasma 
urealyticum IgG

Anti ureaplasma 
urealyticum IgG teste 5280

Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de asemenea 
să fie incluşi calibratori pentru determinarea 

cantitativă a anticorpilor.  Set de 24 sau 48 sau 
96 teste 87,450.88

35 Anti ureaplasma 
urealyticum IgM

Anti ureaplasma 
urealyticum IgM teste 2208

Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în 
afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de 

determinare ELISA, set 96 teste 54,855.55

36 Anticorpi către 
insulină (IAA)

Anticorpi către 
insulină (IAA) teste 384

Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în 
afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de 

determinare ELISA, set 96 teste  74,132.38

37 AntiHBcoreAg IgM AntiHBcoreAg IgM teste 1632

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  33,787.84
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38 AntiHBcoreAg 
sumar

AntiHBcoreAg 
sumar teste 22947

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  191,298.63

39 AntiHBsAg AntiHBsAg teste 18528

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  265,956.68

40 ASLO – LATEX ASLO – LATEX ml 3310 1ml şi pozitiv -1 ml)  * 101,231.13

41 AT/TG cu calibratori AT/TG cu calibratori teste 3928

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  49,335.77

42 CA 125 cu calibra-
tori CA 125 cu calibratori teste 1824

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  28,951.54

43 CA 15-3 cu cali-
bratori

CA 15-3 cu calibra-
tori teste 1152

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  27,427.78

44 CA 19-9 cu cali-
bratori

CA 19-9 cu calibra-
tori teste 2592

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  56,346.19

45 CA 724 cu calibra-
tori CA 724 cu calibratori teste 1632

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  37,166.62

46 CA-242 CA-242 teste 1056

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste 41,976.42

47 Calcitonin Calcitonin teste 1056

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  41,174.79

48 CEA CEA teste 1920

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  20,802.71

49 Cortizol cu cali-
bratori

Cortizol cu calibra-
tori teste 1344

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  21,110.11

50 C-peptid C-peptid teste 1440

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  30,647.56

51 CPR - LATEX CPR - LATEX ml 5325

ambalaj maxim 5 ml; Metoda LATEX-TEST; 
Cerinţe generale* + Notă** Metoda de 

determinare Latex-Test (10 fiole /set(15- 
25doze în fiolă) inclus control negativ 176,882.38

52 Cyfra 21-1 cu cali-
bratori

Cyfra 21-1 cu cali-
bratori teste 768

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  18,285.18

53 Determinarea  Anti 
HBe

Determinarea  Anti 
HBe teste 1728

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  * 32,436.33

54

Determinarea cali-
tativă a anticorpilor 

IgG către Ascaris 
lumbricoide

Determinarea cali-
tativă a anticorpilor 

IgG către Ascaris 
lumbricoide

teste 12960

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  277,259.04
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55

Determinarea 
cantitativă a anti-
corpilor IgG către 

Toxocara canis

Determinarea canti-
tativă a anticorpilor 
IgG către Toxocara 

canis

Bucată 13536 Metoda ELISA.  Set de 24 sau 48 sau 96 
teste  

217,653.32

56 Estradiol cu cali-
bratori

Estradiol cu cali-
bratori teste 2112

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  36,583.62

57 Feritina cu cali-
bratori

Feritina cu calibra-
tori teste 960

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  11,660.12

58 HbeAg/ Ab HbeAg/ Ab teste 4512

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste 84,694.85

59 HBs Ag set confir-
mativ

HBs Ag set confir-
mativ teste 1248

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
de 24 sau 48 sau 96 teste  85,953.61

60 HBsAg HBsAg teste 51258

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  297,351.45

61
Hormonul foliculo-
stimulant (FSH) cu 

calibratori

Hormonul foliculo-
stimulant (FSH) cu 

calibratori
teste 2016

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  24,486.25

62
Hormonul lu-

teinzant (LH) cu 
calibratori

Hormonul lu-
teinzant (LH) cu 

calibratori
teste 1824

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste 22,154.22

63 Imunoglobulina A 
cu calibratori

Imunoglobulina A 
cu calibratori teste 1440

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  21,862.72

64 Imunoglobulina E 
totală cu calibratori

Imunoglobulina E 
totală cu calibratori teste 4320 Cerinţe generale* Metoda de determinare 

ELISA, set  96 teste  52,291.65

65 Imunoglobulina G 
cu calibratori

Imunoglobulina G 
cu calibratori teste 1440

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  21,862.72

66 Imunoglobulina M 
cu calibratori

Imunoglobulina M 
cu calibratori teste 1440

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  21,862.72

67 Mycoplasma homi-
nis IgA

Mycoplasma homi-
nis IgA teste 2208

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  36,570.37

68 Mycoplasma homi-
nis IgG

Mycoplasma homi-
nis IgG teste 5088

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste 84,270.85

69 Mycoplasma homi-
nis IgM

Mycoplasma homi-
nis IgM teste 2016

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  50,085.50

70 Mycoplasma pneu-
moniae IgG

Mycoplasma pneu-
moniae IgG teste 1728

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  33,151.83

71 Mycoplasma pneu-
moniae IgM

Mycoplasma pneu-
moniae IgM teste 1728

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  33,151.83
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72 Progesteron cu 
calibratori

Progesteron cu 
calibratori teste 1632

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  23,538.86

73 Prolactina cu cali-
bratori

Prolactina cu cali-
bratori teste 3360

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  40,671.28

74 PSA cu calibratori PSA cu calibratori teste 9616

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  105,514.12

75 PSA liber cu cali-
bratori

PSA liber cu cali-
bratori teste 818

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  12,419.24

76 RF - LATEX RF - LATEX ml 3040 Metoda LATEX-TEST; ambalaj maxim 5 ml 
Cerinţe generale* + Notă **  92,973.61

77 T 3 cu calibratori T 3 cu calibratori teste 5568 Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** 
Set de 24 sau 48 sau 96 teste  52,873.33

78 T 3 liber cu cali-
bratori

T 3 liber cu calibra-
tori teste 3936

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  49,979.50

79 T 4 cu calibratori T 4 cu calibratori teste 5856

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste 55,608.16

80 T 4 liber cu cali-
bratori

T 4 liber cu calibra-
tori teste 9216

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  108,121.09

81 Taenia Solium IgG Taenia Solium IgG teste 864

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  20,153.45

82
Teste de confirma-
re pentru Anti HCV 

sumar

Teste de confirmare 
pentru Anti HCV 

sumar
teste 1056

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
de 24 sau 48 sau 96 teste  451,829.55

83 Testosteron cu 
calibratori

Testosteron cu 
calibratori teste 2496

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  * 33,589.09

84 TSH cu calibratori TSH cu calibratori teste 17184

Cerinţe generale*, de asemenea să fie 
incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” cali-

bratori. Metoda de determinare ELISA, set 
96 teste  168,395.94

  Total:         6,698,148.33

 
 
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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea aparatelor de aer condiționat  și accesorii pentru montarea lor pentru 
anul 2022

Nr. 24 din 26.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșnea-
ga”

IDNO 1003600150783
Adresa Mun. Chișinău, str.Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax 022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cebuc Andrian, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 
33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asi-
gură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în 
care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.achizitii.md

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

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lot Cantitatea U/M Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință

Valoarea estimativă 
(se va indica pentru 

fiecare lot în parte fără 
TVA), lei

1 Lot nr.1: Aparat de aer condiționat (de perete) și accesorii pentru montarea lor 267367,75

1.1   42512000-8
Aparat de aer 
condiționat 
(de perete)

10,00 buc.

Aparat de  aer conditionat DC INVERTER, 
12000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific 
R410A-32,U=220V,Diapazonul de tempera-
turi de lucru racire/incalzire-15~50/-15~24.
Clasa energetica A+,Garantia24 luni,

 1.2 42512000-8
Aparat de aer 
condiționat 
(de perete)

10,00 buc.

Aparat de  aer conditionat DC INVER-
TER, 9000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific 
R410A-32,U=220V,Diapazonul de tempera-
turi de lucru racire/incalzire-15~50/-15~24.
Clasa energetica A+,Garantia24 luni,

 1.3 42512000-8 Console (Su-
porturi) 25,00 Perechi Pentru 9000-12000BTU

 1.4 42512000-8 Fisa electrica 20,00 buc Fifa electrica cu impamintare 16-A

 1.5 42512000-8 Cablu PVC 
3*1,5 50,00 m/l Pentru conexiune la energie electrică PVC 

3*1,5

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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 1.6 42512000-8 Cablu canal 50,00 m/l Cablu canal 60x60x2000mm,culoarea albă

 1.7

 
42512000-8 Cablu PVC 

4*1,5 100,00 m/l Cablu electric PVC 4*1,5,pentru conexiune 
între blocuri

 1.8 42512000-8 Agent frigorific 11,30 kg Freon R410A

 1.9 42512000-8 Agent frigorific 11,30 kg Freon R22

 1.10 42512000-8 Agent frigorific 11,30 kg Freon R404A

 1.11 42512000-8 Agent frigorific 11,30 kg Freon R407C

 1.12 42512000-8

 Banda izo-
lanta Laț- 

100mm,Lung- 
25m

10,00 buc. Banda termoizolanta pentru izolarea con-
ductelot

 1.13 42512000-8
Diblu cu su-

rub din metal 
12/100

80,00 buc. Diblu cu surub 12/100 pentru fixarea su-
porturilor

 1.14 42512000-8 Diblu cu surub 
din metal 8*60 100,00 buc. Diblu cu surub 8*60 pentru fixarea blocului 

interior

 1.15 42512000-8 Bulon m-8x30 80,00 buc. Bulon din metal  m-8x30

 1.16 42512000-8 Piulita  m-8 80,00 buc. Piulita din metal m-8

1.17 42512000-8 Șaiba plata 
8,3x200 160,00 buc. Șaiba plata din metal 8,3x200

1.18 42512000-8 Trasee frigo-
rifice 100,00 m/l

Țiavă din cupru (izolată) 3/8,grosimea 
peretelui 0,8-0,9mm presiunea maximă 44 
bari.

1.19 42512000-8 Trasee frigo-
rifice 100,00 m/l

Țiavă din cupru (izolată)-1/4,grosimea 
peretelui 0,8-0,9mm presiunea maximă 44 
bari.

1.20 42512000-8 Tiava (metalo-
plast) d-16 15,00 m/l Tiava pentru drenaj  din metaloplast d-16

1.21 42512000-8 Sticlă organică 6,19 m2 Sticlă organică(polimer) mat 2030*3050*4

Total: 267367,75

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 □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Criteriul de evaluare aplicat pentru 
adjudecarea contractului: cel mai 
mic preț fără TVA cu corespunderea 
cerințelor solicitate, pe lot.

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 trans-
mise spre publicare 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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 26.07.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria c.Vatici,r. Orhei
IDNO 1007601006450
Adresa r.Orhei, s.Vatici
Numărul de telefon/fax 023559018
Adresa de e-mail ale autorității contractante vatici.primaria@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Ciobanu Dumitru, 0235/59018        

vatici.primaria@gmail.com
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)

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 publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45233142-6 Lucrări de reparație a dru-
murilor publice locale buc Reparația strazii centrale  2318652.20 lei

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 Cel mai scăzut preț 
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Alte informații:

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

Trimestru II

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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.48 din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
Adresa MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax 022 212296, 022 223179 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcan, 022 212296,

e-mail: achizitii@asd.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

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(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)

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

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrări-

lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 38000000-5 Echipamente pentru încercări de labora-
tor. 1

Conform 
caietului 
de sarcini 

 2 000 986,00

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

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

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; Capacitatea de 
exercitare a activității profesionale; Capaci-
tatea economică și financiară; Capacitatea 
tehnică; Standarde de asigurare a calității

mailto:achizitii@asd.md
http://www.asd.md
mailto:achizitii@asd.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.asd.md
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II. Alte informații:

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

August 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 Executare: 2022

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 achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __5____din_26.07.2022__ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
IDNO 1007601007398
Adresa Str.27 august,30, com. Trușeni
Numărul de telefon/fax 022-590-236/022-59-81-11
Adresa de e-mail a autorității contractante primariatruseni@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante www.truseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nedreaga Ghenadii, contabilitateatruseni@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)

achiziții.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)

Administrație Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1

1 45247130-
0

Lucrări de constructie 
a rețelei de apeduct 
sector Valicica Noua 

din com. Truseni

lot
Lucrări de construcție a rețelei de 
apeduct sector Valicica Noua din 
comuna Trușeni

10 000 000 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 

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

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț
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Alte informații:

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

15.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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,  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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
IDNO 1007601009602
Adresa mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Numărul de telefon/fax 022 76 75 75
Adresa de e-mail a autorității contractante pretura.botanica@pmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://www.botanica.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Diana GUBA
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)

Conform 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)

Autoritate Publică Locală

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 45200000-9

Amenajarea/renovarea 
aleii pietonale (partea 
impară) a străzii Hristo 
Botev, sectorul Botani-
ca, mun. Chișinău

1 buc.

Amenajarea/renovarea aleii 
pietonale (partea impară) a 
străzii Hristo Botev, sectorul 

Botanica, mun. Chișinău

4 317 402,78

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 legisau al unor acte administrative

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea specificației 

tehnice prezentate
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 Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

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 □
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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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din____________

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica
IDNO 1007601009602
Adresa mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Numărul de telefon/fax 022 76 75 75
Adresa de e-mail a autorității contractante pretura.botanica@pmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://www.botanica.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Diana GUBA
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)

Conform 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)

Autoritate Publică Locală

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 fiecare 

lot în parte)

1 45200000-
9

Amenajarea unui scuar 
bd. Decebal intersecție 
cu str. N. Zelinski

1 buc.
Amenajarea unui scuar bd. 

Decebal intersecție cu str. N. 
Zelinski

5 300 000

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 legisau al unor acte administrative

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea specificației 

tehnice prezentate
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 Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
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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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea consumabile costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervenționala conform necesi-
tăților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023

Din 26.07.2022

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.gov.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.gov.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 consumabile costisitoare 

pentru cabinetul de cardiologie interven-
ționala conform necesităților IMSP Spitalul 
Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru 
anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Co
d 

CP
V

Nr. 
Lot Denumire Lot

Denumi-
rea pozi-

ției

Unita-
tea de 

măsură Ca
nt

it
at

ea

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autori-
tatea contractantă

Valoarea 
estimativă 

fără TVA

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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10
00

00
-1

1 Set introductor 
pentru punctie 
arteriala femu-
rala

Set intro-
ductor 
pentru 
punctie 
arteriala 
femurala

bucată 70
0

Set introductor pentru puncție arterială femurală compus 
din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plas-
tic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție 
arterială. 
Material: teacă – EPTFE cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 
8 Fr, 9 Fr, 10 Fr, 11 Fr; lungime: 10 cm (+/-3 cm), 25 cm (+/-
2 cm)  ; acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, 
ascuțit, cu vârf conic pentru reducere posibilității de trau-
mare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau 
plastic de 0,035” sau 0,038” drept, angulat sau în forma de 
J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru 
prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru 
luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a 
agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție 
arterială de 18 G sau 20 G. 
Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizuali-
zare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt 
rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. 
Setul este amplasat într-un suport de plastic.

303940

33
10

00
00

-1

2 Set introductor 
pentru punctie 
arteriala radiala

Set intro-
ductor 
pentru 
punctie 
arteriala 
radiala

bucată 50
0

Set introductor pentru puncție arterială radială compus 
din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet 
tridirecțional, ac de puncție arterială. 
Material: teacă – EPTFE cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr; 
lungime: 7 cm (+/-1 cm), 10 cm (+/- 1cm); acoperire hidro-
filică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pen-
tru reducere posibilității de traumare a vaselor sanguine; 
mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018”, 0,021” sau 0,025”; 
valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru 
prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru 
luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a 
agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție 
arterială de 22 G, 21 G sau 20 G. 
Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizuali-
zare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt 
rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. 
Setul este amplasat într-un suport de plastic.

217100
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3 Catetere de di-
agnostic femu-
rale și radiale

Catetere 
de dia-
gnostic 
femurale și 
radiale

bucată 14
00

Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural. 
Material: nailon-poliuretan cu meșa internă din oțel inoxi-
dabil cu împletire dublă, vârf conic atraumatic din poliure-
tan. Hub transparent cu întrarea conică pentru manipulare 
ușoară și prevenire de kinking. Meșa cu împletire dublă 
asigură radiopacitate sporită și control al torsiunii. Pereți 
ultra subțiri asigură flux sporit a substanței de contrast și 
reduce timpul de injectare. 
Diametre: 4 Fr ,5 Fr, 6 Fr. 
Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr și 6 Fr 
– 1000 psi. 
Lungime: 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm (+/-5cm). 
Compatibilitate cu ghid: 0,038” (0.97 mm). 
Orificii laterale în unele configurații pentru stabilizarea 
cateterului și livrarea omogenă a substanței de contrast 
sau a agenților terapeutici. 
Forme obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, Pigtail drept, angulat,-
Simmons, Vertebral.

593611,2
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4 Cateter de su-
port periferic

Cateter 
de suport 
periferic

bucată 30
0

Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat 
pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare 
substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru ca-
zuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică 
și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, 
împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. 
Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) 
pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035” spre vârful ca-
teterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 
cm (+/- 5cm). Compatibilitate cu ghid: 0,035” (0,89 mm). 
Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker 
incastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 
40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material markeri: Plati-
num- Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune 
maximă: 750 psi. Drept sau angulat.

775008
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5 Teacă ghid 
scurt

Teacă ghid 
scurt

bucată 10
0

Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă 
introductoare. Armare spirală în interiorul tecii. Acoperire hidrofilică 
distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru teacă de 45 cm: 5 cm. 
Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip ”cross-cut” pentru asigurarea hemos-
tazei. Strat interior din PTFE. Minim 5 configurații diferite ale vârfului; 
maleabil (suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: 
marker spiralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful 
distal al tecii. Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr 
– nu mai mic de 0,076” (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087” (2,2 mm); 7 
Fr – nu mai mic de 0,100” (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114” (2,9 mm).

297700
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6 Teacă ghid 
lung

Teacă ghid 
lung

bucată 30
0

Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă 
introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Acoperire hidrofilică 
distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru teacă de 65 cm: 35 
cm; - pentru teacă de 90 cm: 15 cm. Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip 
”cross-cut” sau TBV (Tuohy-Borst Valve) pentru asigurarea hemostazei. 
Strat interior din PTFE. Minim 2 configurații diferite ale vârfului; maleabil 
(suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spi-
ralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful distal al tecii. 
Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – nu mai mic 
de 0,076” (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087” (2,2 mm); 7 Fr –nu mai mic 
de 0,100” (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114” (2,9 mm).

1284660
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7 Microcatetere Microcate-
tere

bucată 20

Sa fie compatibil DMSO 
Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila  
Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE 
Realizat din otel inoxidabil ranforsat  
Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar 
cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control 
si navigabilitate  in sistemul vascular 
Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o 
buna vizibilitate  
Constructia varfului cateterului sa permita modificarea 
formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Mar-
ker radioopac la virf. 
Dimensiuni  :  
Microcateter diametru intern 0.015” , diametru extern pro-
ximal 2.3F / distal 1.7F , lungime totala minim 158cm 
Microcateter diametru intern  0.017” , diametru extern 
proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totala minim 158cm 
Microcateter diametru intern 0.021” , diamentru extern 
proximal 2.4F / distal 2.7F , lungime totala minim 135 sau 
minim 158cm  
Microcateter diametru intern 0.027” , diamentru extern 
proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totala 115 /135 sau 
minim 158cm 

174324,28
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8 Microcatetere Microcate-
tere

bucată 10

Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit 
cu 4 zone distincte de impletire progresiva. 
Diametru intern 0.017”,  
Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 
2.4F 
Lungime de lucru minim 150cm / lungime totala minim 
155cm 
Compatibil cu ghid 0.014” 
Varf drept sau angulat 45º / 90º 
Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) 
Prezinta 2 markeri distali radioopaci 
Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu 
strat hirdrofilic pentru lubricitate 
Rezistenta superioara la kinking si ovalizare 
Microcateterul sa fie compatibil DMSO 
Suporta o presiune de injectare 600psi

82118,79
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9 Arc ghid de 
diagnostic 
standard

Arc ghid 
de dia-
gnostic 
standard

bucată 20

Ghid moale de tip standard. Material: nitinol, ”jachetă” din 
poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. 
Vârf conic, atraumatic. 
Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singu-
ră piesă. 
Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wol-
fram. 
Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. 
Lungimi: 50 cm (+/-5cm), 120 cm(+/-10cm), 150 cm(+/-
10cm), 180 cm (+/-10cm). 
Diametre: 0,018”, 0,025”, 0,032”, 0,035”, 0,038”. 
Configurații vârf: straight, angled, J. Lungimea vârfurfului 
flexibil:10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-
10mm), 80mm (+/-10mm).

11943,36
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10 Arc ghid de 
diagnostic lung

Arc ghid 
de dia-
gnostic 
lung

bucată 10
0

Componente: : nitinol superelastic acoperit cu o “jacheta” 
din poliuretan; 
Constructie dintr-o singura piesa, permitand torque-con-
trol 1:1 
Varf usor conic, netraumatic; 
Radioopacitate crescuta datorita tungsten-ului aflat in 
“jacheta” de poliuretan; 
Diametre : 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”  
Lungimi disponibile : 220cm(+/-5cm) 260cm(+/-5cm), 300 
cm(+/-5cm); 
Lungimea partii flexibile : 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-
5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). 
Curbura distala : dreapta, angulata, J.

84598,8
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11 Arc ghid de 
diagnostic stiff

Arc ghid 
de dia-
gnostic 
stiff

bucată 40
0

Ghid moale de tip stiff. Material: nitinol, ”jachetă” din po-
liuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. 
Vârf conic, atraumatic. 
Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singu-
ră piesă. 
Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wol-
fram. 
Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. 
Lungimi obligatorii: 260 cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm) 
Diametre: 0,020”, 0,025”, 0,035”, 0,038”. 
Configurații vârf: straight, angled, J. 
Lungimea vârfurfului flexibil: 10 mm(+/-2mm), 30 mm(+/-
5mm).

516672
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12 Arc ghid hi-
drofilic pentru 
proceduri peri-
ferice

Arc ghid 
hidrofilic 
pentru 
proceduri 
periferice

bucată 30
0

Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construc-
ție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, 
distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și aco-
perire hidrofilică; 
Vârf conic, atraumatic. 
Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei. 
Lungimi: 180 cm (+/-5cm), 260 cm (+/-5cm), 300 cm (+/-
5cm). 
Diametre: 0,014”, 0,018”, 0,035”. 
Configurații vârf: angled, straight. 
Lungimea vârfului flexibil: 10 mm (+/-2mm), 50 mm (+/-
5mm)

1385748
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-1 13 Ghid pentru 
angioplastie  
tip floppy

Ghid pen-
tru angio-
plastie  tip 
floppy

bucată 40

Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, 
acoperire hidrofilica, diametru de 0,014” , drept sau in for-
ma de J cu lungimi disponibile de 190 (+/-10cm) si 300cm; 
marker distal nu mai mic de 3 cm 

73008
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14 Ghid cu varf 
moale acoperit 
cu polimer

Ghid cu 
varf moale 
acoperit cu 
polimer

bucată 20

Ghid cu construcție hibridă din nitinol și oțel inoxidabil, ce redă 
control, torqabilitate  și pushabilitate dar și un vârf atraumatic, 
moale. Acoperire hidrofilă. Durabilitate, rezistență la kink. Desti-
nat anatomiilor vasculare tortuoase, în special vasele intracrani-
ene. Lungime -minim 200 cm. Acoperire hidrofilică distală minim 
40 cm. Vârf radioopac minim 3 cm. Diametru 0.014’’.

34580
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15 Ghid 0.014”  cu 
acoperire hi-
drofila si insert 
de platina pt 
vizibilitate.

Ghid 
0.014”  cu 
acoperire 
hidrofila si 
insert de 
platina pt 
vizibilitate.

bucată 20

Firul de ghidaj hidrofil cu miez din otel inoxidabil cu segment 
distal radioopac.Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil 
pe portiunea distala.In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv 
de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si 
un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura 
introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva 
de hemostaza. Ofera suportul necesar pentru urmarirea constan-
ta a sistemelor 021 si 027.Marker radioopac pe coil din platina. 
varf remodelabil: minim 2cm, capac din PTFE. Să ofere suportul 
necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf 
in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral 
ischemic. Miezul firului de ghidaj Avigo ofera suportul necesar 
pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de 
precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea 
anevrismelor ,,cu gât larg’’.Marcher radioopac de minim 5 cm 
pentru vizualizarea vârfului. Diametru - 0,014”. Lungime minim 
205 cm.

155480
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16 Balon pentru 
pre și postdila-
tare periferică 

Balon 
pentru pre 
și postdila-
tare perife-
rică 

bucată 30

Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenoti-
ce sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femurale, 
poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul 
leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pen-
tru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a strenturilor 
utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 
0,035” (0,89 mm). Lungime utilă: 90 (+/-5cm) sau 135 cm 
(+/-5cm). Materialul balonului: nailon. Lungimi balon: 20, 
40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (se admite +/-5mm). Di-
ametre disponibile balon: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 
9,00, 10, 12 mm. Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. 
RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm (+/-
5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft 
distal. Marker vizibili de adâncime. Balon OTW: lungimea 
utilă – 90 sau 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de 
tip stiff încorporat în shaft distal. Diametrul shaftului com-
patibil cu 5 Fr, 6 sau 7 Fr în dependenta de diametrul ba-
lonului. Compatibilitate introductor: Ø 3 – 5 mm – 5 Fr; Ø 
6 – 7 mm – 5 sau 6 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 8 
mm – 6 sau 7 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 9 – 12 
mm – 7 Fr. Core wire din oțel inpxidabil încorporat în shaft 
sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni.

124254



342

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI
33

10
00

00
-1

17 Balon semi-
compliant pen-
tru angioplastie 
periferică 

Balon se-
micompli-
ant pentru 
angioplas-
tie perife-
rică 

bucată 30

Balon semicompliant recomandat pentru pre- și postdila-
tare a leziunilor stenotice arteriale, venoase din regiunile 
periferice, cu excepția vaselor cerebrale, și cardiace 
RX 
Compatibilitate ghid: 0,018” 
Lungime utilă: 150 cm (+/-5cm) 
Materialul balonului: Polyamide 
Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei: mi-
nim 40 cm partea distală 
Diametre balon: 2,00mm, 3,00mm, 4,00mm, 5,00mm, 
6,00mm, 7,00mm, 8,00 mm; 
Lungimi balon: 40mm (+/-5mm), 60mm(+/-5mm), 
80mm(+/-5mm), 100mm(+/-5mm), 120mm (+/-5mm), 150 
mm (+/-5mm);  
Markeri radiopaci: 2 PtIr 
Diametru shaftului:  
Distal: 3,8 Fr (1,27 mm)  
Proximal: 3,4 Fr (1,12 mm) 
Diametru vârf: 0,024” (0,6 mm) 
Construcția shaftului: hibrid hipotub din oțel inoxidabil și 
polimer 
Presiune nomnală: minim 8 atm  
Presiune RBP: 12 - 14 atm în funcție de diametrul balonu-
lui 
Timpul rapid de disumflare: maxim 1-2 sec pentru baloane 
de 2,00 – 3,00 mm și maxim 4 – 30 sec restul dimensiuni-
lor; 
Compatibilitate introducator: 4 – 6 Fr în funcție de diame-
tru;

162630
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18 Balon noncom-
pliant angio-
plastie periferi-
că BTK 

Balon non-
compliant 
angioplas-
tie periferi-
că BTK 

bucată 10

Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant  
Compatibilitate ghid: 0,014” 
Lungime shaft minim două lungimi: 100 (+/-5cm) și minim 148 
cm 
Materialul balonului: Nylon 
Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei 
Diametre balon: 1,25;1,50;2,0;2,5;3,0;3,5; 4,00 mm 
Lungimi balon: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm 
Markeri radiopaci: 1 pentru Ǿ 1,25 – 1,50 mm și 2 pentru Ǿ 2,00 
– 4,00 mm. 
Presiune nomnală: 6 – 8 atm în funcție de diametrul balonului 
Presiune RBP: 14 – 20 atm în funcție de diametrul balonului 
Timpul rapid de disumflare: nu mai mult de 30 sec. Compatibili-
tate introducator: 4 Fr

67111,2
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19 Cateter perife-
ric  cu balon 

Cateter 
periferic  
cu balon 

bucată 17
0

Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de 
marimea nu mai mult de 0.014 “.  
Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru balonul 
210 mm)  
Presiune nominală  - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm,  
Acoperire  hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a catete-
rului) – obligatoriu. 
Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 
cm. Rezistent la răsuciri  și ridare. Vârful conic pe toata circumfe-
rinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu  
trecere bună prin  stenoze. 
diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. 
lungimi=20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebu-
ie sa fie disponibila in mod obligatoriu). 
Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea 
anatomiei arterelor tibiale. 
Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F.

741101,4



343

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI
33

10
00

00
-1

20 Cateter peri-
feric  cu balon 
utilizat în CTO 

Cateter 
periferic  
cu balon 
utilizat în 
CTO 

bucată 10

• Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de mari-
mea nu mai mare de 0.014 “.  
• Diametre :1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. 
• Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-210 mm (Lungimea 
de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). 
• Presiune nominală  - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm.  
• Dizain co-axial pentru  pusabilitatea ridicata a balonului 
si torcabilitatea sporita a ghidului. 
• Deflatia rapida a balonului. 
• Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care 
indica sectiunea de dilatare a balonului si permite ampla-
sarea exacta a lui fata de leziune. 
• Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru cro-
sabilitate inalta prin leziunile complexe.  
• Acoperire  hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a 
cateterului) – obligatoriu. 
• Lungime shaft minim două lungimi:90 (+/-5cm), si minim 
150cm.  
• Rezistent la răsuciri  și ridare; 
• Compatibil cu introductor de 4F, 5F si 6F in dependenta 
de diametru. 

45279
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21 Balon angio-
plastie peri-
ferica pentru 
tratamentul 
leziunilor ob-
structive cu 
lungimi extre-
me si manevra-
bilitate contra-
laterala 

Balon an-
gioplastie 
periferica 
pentru tra-
tamentul 
leziunilor 
obstruc-
tive cu 
lungimi 
extreme 
si mane-
vrabilitate 
contralate-
rala 

bucată 12
0

 
Balon OTW  
Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida 
si repetata 
Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-
9.0-10.0–12.0 mm; 
Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 
mm 
Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. 
Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform spe-
cificatiei producatorului. 
Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependență de diametru balo-
nului. 
Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexi-
bilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. 
Lungime utilizabila minim două dimensiuni: 80 (+/-5cm), 
și minim 130cm; 
Partea distala shaft acoperita hidrofilic 
Ghiduri compatibile maximum 0,035□

305159,4
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22 Balon angio-
plastie peri-
ferica pentru 
tratamentul 
leziunilor cu 
abord anato-
mic dificil 

Balon an-
gioplastie 
periferica 
pentru tra-
tamentul 
leziunilor 
cu abord 
anatomic 
dificil 

bucată 20

Balon OTW  
Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida 
si repetata 
Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 
6.0, 7.0 mm 
Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm 
Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 mar-
keri radioopaci. 
Presiune nominala 8-10atm, RPB maxim - 22 atm 
Diametru shaft 4Fr 
Lungime utilizabila minim două lungimi: 130 (+/-5cm), 
și minim 180 cm (obligator pentru tratamentul leziunilor 
periferice din abrog brahial) 
Partea distala shaft acoperita hidrofilic 
Ghiduri compatibile: 0.014□ si 0.018□

69182,1
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23 Balon angio-
plastie peri-
ferica pentru 
tratamentul 
leziunilor ex-
tinse

Balon an-
gioplastie 
periferica 
pentru tra-
tamentul 
leziunilor 
extinse

bucată 20

Balon OTW  
Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata 
Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,8.0, 9.0, 
10.0,12.0mm 
Lungimi balon: 20, 30,40,60, 80, 100, 120, 150, 200mm 
Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. 
Presiune nominala 8-10 atm, RPB maxim 20 atm 
Lungime utilizabila minim două lungimi: 80cm (+/-5cm) și minim 130cm; 
Partea distala shaft acoperita hidrofilic; 
Ghiduri compatibile: 0.035’’;

69182,10
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24 Balon pentru 
artere renale

Balon pen-
tru artere 
renale

bucată 5

Balon Semicompliant RX din poliamida recomandat pentru pre si post 
dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor renale sau oricare 
alte in afara de cele coronare, cerebrale.  
Markeri Radioopaci: 2.   Lungimi balon obligatorie: 20 mm 
Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm.  
Compatibilitate ghid: 0,014” sau 0.018” . 
Lungime utila: între 75 și 90 cm sau între 140 si 150 cm. 
Compatibilitate introducator: 5 Fr. 
Presiune nominala: între 4 și 6 atm, Presiune RBP: minim - 12 atm.

29343,60

33
10

00
00

-1

25 Balon pentru 
arterele caro-
tide 

Balon pen-
tru arterele 
carotide 

bucată 45

Balon de tip RX, compatibil cu ghid 0,014” sau 0,018”; Permite 
pasajul facil prin leziunile subocluzive; Indicat in leziunile cu 
predilectie carotide si renale; diametre obligatorii cuprinse intre 
2 și 7 mm cu incremente de 5mm, cu Lungimi obligatorii de 
20,40,60mm; Lungime de lucru (efectivă) a cateterului sa conțină 
obligator minim 135cm; compatibil cu categhid 6F;Balonul si 
saftul distal cu strat acoperit hidrofil si PTFE pe hypotub; Markeri 
radioopaci fara profil de suprafata; Presiunea nominala de  7-10 
atm; RBP la minim 15 atm

155610,00
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10

00
00

-1

26 Cateter cu Ba-
lon pentru atri-
oseptostomie

Cateter 
cu Balon 
pentru 
atriosepto-
stomie

bucată 5

Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatrice. 
Diametre 9.5 mm și 13.5 mm (+/-0.5mm). Lungimi 0.95cm (+/-
0.05cm) și 1.35cm (+/-0.05cm). Compatibilitate cu teci 5F, și 6F. 
Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen 
dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului.  Lun-
gimea shaftului de 50 cm (+/-5cm). Compatibilitate cu ghid de 
0,014’’ și 0,021’’.

130000,00

33
10

00
00

-1

27 Cateter Balon 
pentru valvulo-
plastie pulmo-
nara si aortica

Cateter 
Balon pen-
tru valvu-
loplastie 
pulmonara 
si aortica

bucată 30

Balon noncompleant  din polimer, cu marcheri radioopaci din 
platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu 
teaca de 4F,5F, 6F,7F,8F, în dependență de dimensiune. Profil mic, 
constructie axiala. Timp de inflatie si deflatie foarte rapid. RPB 
între  1,5-15 ATM, NP-1-6ATM în dependență de dimensiuni. Lun-
gimi disponibile:  20,30,40,50,60 mm. Diametre de balon 5,6,7,8,
9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 mm. Lungimea shaft - minim 
70 cm. Balonul sa fie elastomer termoplastic. 

780000,00
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28 Stent expanda-
bil pe balon 

Stent ex-
pandabil 
pe balon 

bucată 65

Stent montat pe balon; 
Stent  matrice cu celulile deschise; 
Rezistență radială înaltă; 
Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa 
fie disponibila in mod obligatoriu); 
Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm 
Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efec-
tuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare; 
Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu; 
Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm (se admite variație +5cm) 
Virf flexibil de forma conica; 
Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a 
locului de deschidere a stentului; 
Stift flexibil; Cateter de profil scazut 
Balon semicompliant; 
Lungimea balonului  15,20,30,40,60 mm 
Presiunea nominala, maxim 8 atm 
Diametru la presuinea nominala  5,6,7,8,9,10 mm 
Presiunea de spargere,  minim 12 atm; 
Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr; 
Compatibilitate cu ghid de 0,035; 
Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentu-
lui leziunilor arterelor iliace externe si commune. 

665437,50
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29 Stent periferic  
autoexpanda-
bil cu profil de 
5 Fr 

Stent peri-
feric  auto-
expandabil 
cu profil de 
5 Fr 

bucată 30

Stent periferic  autoexpandabil cu profil  5 Fr 
Stent din nitinol cu diametre disponibile de:  5,6,7,8 mm si lun-
gimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Toate dimensiunile sa 
fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 
0,035” 
Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu 
laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăți-
lor adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celu-
lelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea 
deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabi-
litatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. 
Markeri radioopaci la fiecare vârf al coroanei  stentului , numarul 
markerilor variind în functie de marimea stentului. 
Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . 
Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din 
sistemul de livrare  la deschiderea partiala sau totala a acestuia. . 
Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 
cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural (variație 
admisibilă de +5 cm). 
Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe virful 
cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de 
deschidere a stentului. 
Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o sin-
gura mana,  fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii 
stentului, pentru reducerea  riscului de elongatie,  compresie 
sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner  si 
control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica. 
Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un 
studiu clinic relevant.

356265,00
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30 Stent periferic 
cu  flexibilitate 
crescută 

Stent pe-
riferic cu  
flexibilitate 
crescută 

bucată 12
0

Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efec-
tuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. 
Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. 
Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese 
spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării 
stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radia-
la înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea 
înalta a stentului. Lustruire electrolitică a stentului pentru mic-
șorarea proprietăților adezive.Capetele stentului nu se extinse la 
deschiderea OBLIGATORIU. 
Diametre obligatorii a stentului 5,6,7,8 mm 
Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm 
Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU 
Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zeru OBLIGA-
TORIU. 
Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare  în 
timpul deploymentului. 
Fixarea parții proximale a stentului la cateter până la indeparta-
rea completa a teacii exterioare OBLIGATORIU. Lungimea siste-
mului de livrare, nu mai mică de 80 (+5cm) – 120cm (+5cm). 
cateterul are mai multe zone de mare flexibilitate. 
Capatul proximal rigid al sistemei de livrare pentru îmbunătăți-
rea stabilității și redarea pushabilității. 
Varful flexibil atraumatic in forma conică. Marker distal pe virful 
cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de 
deschidere a stentului. Sensibilitatea tactila la deschiderea sten-
tului. 
Miner ergonomic al sistemului de livrare pentru deschiderea 
stentului 
Valva hemostatica, Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 
0,035 inch. Toate dimensiunile stentului sunt  compatibile cu 
introductor  6 Fr

1291680,00
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31 Stent auto-
expandabil 
pentru arterele 
iliace 

Stent auto-
expandabil 
pentru 
arterele 
iliace 

bucată 30

 Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un 
singur tub prin tăiere cu Laser 
• Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm. Lungimi dispo-
nibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120  mm (+/-5mm).  
• Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Com-
patibilitate pentru ghid de 0,035” 
• Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru elimina-
rea imperfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trom-
bogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare 
• Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită si apo-
zitie înaltă  a stentului. 
• Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime 
a stentului 
• Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau 
minimala  
• Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm (+5cm), 120cm 
(+5 cm)  
• Varful flexibil atraumatic in forma de conus. 
• Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor 
stentului pentru pozitionarea exacta a lui. 
• Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului 
pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a sten-
tului.  
• Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului 
din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a 
acestuia . 
• Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu 
o singura mana,  fara schimbarea pozitiei mainii in timpul 
aplicarii stentului, pentru reducerea  riscului de elongatie,  
compresie sau modificarea pozitiei acestuia.  
• Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu 
miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police; 
• Valva hemostatica. 
• Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 
Tesla• Performantele stentului in timp  sa fie evidentiate 
de cel putin un studiu clinic relevant.

378300,00
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32 Stent pentru 
artere carotide 

Stent pen-
tru artere 
carotide 

bucată 60

Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: ma-
cro-meșa externă și micro-meșa internă. Sistemul de livra-
re: RX. Lungimea utila: 143 cm (+/-3cm). Compatibilitate: 
arc ghid 0.014”. Compatibilitate sisteme de protecție an-
ti-emboli: toate existente. Compatibilitate teacă: 5 Fr (pen-
tru toate mărimile ale stentului). Compatibilitate cateter 
ghid: 7 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Diametre 
stent: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Lungimi ale micro-mesei între 20 
și 40 mm, în dependenta de diametru vasului și stentului. 
Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în 
artere cu anatomie complicată. Repoziționare la pană la 
50 % după deploiment.

2118916,80
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33 Stent pentru 
artere renale 

Stent pen-
tru artere 
renale 

bucată 20

Stent expandabil cu balon din oțel, tăiat cu laser. Celule 
închise. Markeri radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. 
Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm). Di-
ametre obligatorii: 5, 6, 7 mm. Materialul balonului: nylon. 
Stent premontat pe balon. Balon mai mare de stent cu 1 
mm. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibili-
tate ghid: de 0,018”. Lungime utilă: 90 sau 150 cm. Compa-
tibilitate: teaca de 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm; 
6 Fr pentru stenturi de 7,00 mm. Acoperire hidrofilica: cu 
proprietăți similare mucoasei. Presiune nominala: maxim 
8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm.

228280,00
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34 Microsfere pen-
tru embolizare

Microsfere 
pentru em-
bolizare

bucată 40

Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol) 
Design sferic, omogen, pentru evitarea agregarii in catete-
rul de livrare 
Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) si calibrate 
pentru o embolizare selectiva in proportie de 90-100%. 
Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml 
microsfere si 4 ml solutie salina. 
Microsfere codate pe culori, cu minim 6 dimensiuni posi-
bile. 
Caracteristicele avansate de mentinere a omogenitatii 
suspensiei. 
Compatibilitate cu microcateter 2.8F.

162240,00
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35 Set inflator cu 
manometru 
tip A

Set inflator 
cu ma-
nometru 
tip A bucată 25

0

Conţine -  Contine:  
- seringa cu manometru de presiune pentru umflarea ba-
loanelor,  de 20 atm.  
-  un robinet cu trei cai 
-  maner tip ”pistol” 
-  valva in ”Y” 
-  ”steering handle” dispozitiv de ghidare 
introducer pentru ghid de angioplastie 0.014’’

399750,00
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36 Sistem de in-
chidere percu-
tana a orificiu-
lui de punctie 

Sistem de 
inchidere 
percutana 
a orificiului 
de punctie 

bucată 40
0

Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si he-
mostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament an-
ticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 
60-90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala 
-dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu 
necesite compresie manuala. Ancora cu profil mic conce-
puta pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru 
evitarea tulburarii fluxului sanguin. Inchidere mecanică 
activa - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil 
pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 
min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 
cm (+/-5cm) tip „J” cu indreptator. Dispozitiv compatibil cu 
ghiduri de 0.035” si 0.038”.

1701440,00
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-1 37 Dispozitiv re-
cuperare corp 
strain

Dispozitiv 
recuperare 
corp strain bucată 2

Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmen-
te migrate accidental 
Bucla confectionata din material radio-opac pentru vizibilitate optima 
Marker radioopac din platina 
Lungime : 60, 125, 150, 175 cm (se admite +/-5cm) ; diametre : 
2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm

33555,60
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38  Set seringa 
pentru angi-
omat model 
Illumina avut in 
dotare

 Set seringa 
pentru angi-
omat model 
Illumina avut 
in dotare

bucată 35
0

Rezistenta la presiune nu mai  putin de 1200 psi, din polipropilen de ca-
litate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu 
pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap de protecție pentru evitarea 
contaminarii, conectare la toate standardele Luer posibile. 139935,25
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-1 39 Filtru vena cava 
convertibil

Filtru vena 
cava con-
vertibil bucată 5

Filtru conic, material -  cobalt chromium, non-feromagnetic , radio-opac, 
testat la 3Tesla. 
Auto stabilizare centrală, flexibil, indicat in Vena Cava la diametre până la 
28 mm. Dezactivare prin metoda percutană. 
Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular.

205562,50
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40 Filtru distal 
pentru protec-
tie embolica 

Filtru distal 
pentru 
protectie 
embolica 

bucată 50

Filtru distal pentru protectie embolica utilizabil pentru arterele carotide, 
coronare si ale membrelor inferioare. Compatibilitate ghid: la alegere 
(0.014” - 0.018”); 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatible; Dispozitiv tip ,,Rapid 
exchange”; Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau 
minim 300cm). Minim 5 Markeri de vizibilitate. Ac pentru irigare inclus. 
Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 
5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm; Hipotub conector flexibil pentru 
maxima performanta in zonele tortuoase. Filtrul are libertate de miscare 
longitudinala si rotationala pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghi-
dul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot induce vasospasm)

976509,95
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-1 41 Dispozitiv de 
control a ghi-
dului

Dispozitiv 
de control 
a ghidului

bucată 40
0

Dispozitiv de control a ghidului,  compatibil cu conducto-
rii de pe 0,010 “(0,26 mm) până la 0,038” (0,97 mm). 85280,00
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filic 
Cateter 
hidrofilic bucată 50

 Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038” (0.97 mm), lungimea 125 
cm, “side port” 0, lungimea acoperirii hidrofilice minim 40 
cm, configurari ale virfului: Vertebral, Headhunter, VTK, 
Simmons II.

71500,00

33
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-1 43 Conector Y 
mono 

Conector Y 
mono bucată 50

Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 
9,5F. 
Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. 
Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.

22378,20

33
10

00
00

-1 44 Conector Yduo- Conector 
Yduo- bucată 10

universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 
9,5F. 
Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. 
Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.

9259,25

33
10

00
00

-1 45 Adaptor pentru 
kissing biballo-
on 

Adaptor 
pentru 
kissing 
biballoon 

bucată 7

Pentru dilatarea simultană și/sau segmentară a leziunilor 
în bifurcații. Steril, jetabil.

5369,00
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-1 46 Conector injec-
tare sub presiu-
ne lung

Conector 
injectare 
sub presiu-
ne lung

bucată 30
0

Transparent, lungime 200 cm, cu piesa rotativa male/
female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, 
jetabil.

134269,20
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-1 47 Conector injec-
tare sub presiu-
ne scurt 

Conector 
injectare 
sub presiu-
ne scurt 

bucată

10
0,

00

Transparent, lungime 120 cm, cu piesa rotativa male/
female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, 
jetabil.

37692,20
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-1 48 Set linie de 
monitorizare

Set linie de 
monitori-
zare bucată

30
0,

00

Linie de monitorizare a TA, transductor cu technologie 
chip, senzor precalibrat cu parametri electrici constanti, 
stopcock 3 cai dublu, tubulatura minim 125 cm codificat 
color. Compatibil cu toate monitoarele, steril, jetabil.

144144,00
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-1 49 Robinete Robinete
bucată

20
0,

00

Sistem tripolar cu tre cai. Sistem pentru utilizare in terapia 
perfuzabila simultana conectori luer-lock, masculi si feme-
le. Steril

7800,00
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50 Spirale (coiluri 
periferice) 

Spirale 
(coiluri 
periferice) 

bucată

15
,0

0

Spire din platina acoperite cu polimer expandabil. 2 tipuri 
de sisteme: detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu de-
tasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm (+/-
2mm) si lungimi de 5-10-15-20-30 cm;(+/-5cm) se ofera cu 
sistemul de detasare a spirelor. Sistemul cu impingere pe 
ghid 0.018/0.035: spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm (+/-2mm) 
si lungimi de 2-4-6-10-14 cm (+/-5cm). Cresterea volumu-
lui dupa activarea polimerului.

331500,00
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51 Dispozitiv re-
vascularizare 
/ recuperare 
trombi – stent 
retriever  

Dispozitiv 
revascu-
larizare / 
recuperare 
trombi 
– stent 
retriever  bucată

10
,0

0

Stent intracranian recuperare  autoexpandabil si recupe-
rabil 
La deschidere stentul sa aibe un design parametric (in-
trepatrundere) ce permite fixarea trombului in minim 2 
planuri. Acest design trebuie sa mentina uniforma dimen-
siunea celulei de inglobare a trombului si , de asemenea , 
sa limite elongatia sau scurtarea in timpul livrarii stentului 
prin microcatheter. 
Sa fie disponibil in minim 2 variante cu diametru de 4 si 
6mm la deschidere si lungime de 20 pana la 40mm 
Suprafata stentului sa prezinte marcaje din platina pe 
suprafata acestuia , pozitionate din 10 in 10mm pentru o 
identificare facila sub control radioscopic.

385580,00
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52  
Cateter ghid 
prevazut cu ba-
lon de olcuzie  

 
Cateter 
ghid pre-
vazut cu 
balon de 
olcuzie  

bucată

10
,0

0

Cateter ghid cu doua lumene, prevazut cu balon pentru 
ocluzie proximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri 
radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru 
pozitionare optima. Constructie cateterului sa fie de tip 
dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi su-
port sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Sa 
fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6F / 7F/ 
8F si 9F si lungime efectiva (de lucru) de minim 92cm.

168480,00

33
10

00
00

-1

53 Cateter suport 
intracranial 

Cateter 
suport in-
tracranial 

bucată
20

,0
0

Compozitie : nitinol coil – pentru mentinerea integritatii 
lumenului si rezistenta la ovalizare. 
Suprafata externa sa prezinte un invelis de polyester pen-
tru stabilitate proximala si flexibilitate distala , iar suprafa-
ta interna sa prezinte un invelis PTFE pentru o manipulare 
facila a microcateterelor. 
Prezinta la capatul distal o zona flexibila de minim 8cm. 
Prezinta minim 1 marker radioopac distal din platina/iridiu 
Dimensiuni cateter 5F, 6F 
Lungimi disponibile obligatorii 115, 125cm 
Varf drept sau angulat (se acceptă vârf drept formatabil cu 
vapori fierbinți) 

365040,00

33
10

00
00

-1

54 Spirale platina 
cu detasare 
mecanica pen-
tru embolizarea 
endovasculara 
a anevrismelor 
(Coils) 

Spirale 
platina cu 
detasare 
mecanica 
pentru em-
bolizarea 
endovas-
culara a 
anevrisme-
lor (Coils) 

bucată

20
,0

0

Spirale framing 3D 
Spire din platina cu diametru variabil al firului primar 
- Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa 
(open-loop) pentru mentinerea formei. 
Dimensiuni : diametru 3-25mm , lungime 6-50mm. Sistem 
detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instanta 
Prevazute cu marker pentru detasare manuala.

196040,00

33
10

00
00

-1

55 Spirale platina 
cu detasare 
mecanica pen-
tru embolizarea 
endovasculara 
a anevrismelor 
(Coils) 

Spirale 
platina cu 
detasare 
mecanica 
pentru em-
bolizarea 
endovas-
culara a 
anevrisme-
lor (Coils) 

bucată

20
,0

0

Spirale filling  3D și helical 
Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. 
Dimensiuni : diametru 4-6mm , lungime 6-20mm. Sistem 
detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instanta 
Prevazute cu marker pentru detasare manuala.

196040,00

33
10

00
00

-1

56 Spirale platina 
cu detasare 
mecanica pen-
tru embolizarea 
endovasculara 
a anevrismelor 
(Coils) 

Spirale 
platina cu 
detasare 
mecanica 
pentru em-
bolizarea 
endovas-
culara a 
anevrisme-
lor (Coils) 

bucată

20
,0

0

Spirale finishing 3D și helical 
Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. 
Dimensiuni : diametru 1, 1.5 , 2 , 2.5 , 3mm , lungime 
2-10mm Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune 
instanta 
Prevazute cu marker pentru detasare manuala.

196040,00

33
10

00
00

-1

57 Seringi pentru 
injectie cu pre-
cizie inalta

Seringi 
pentru 
injectie cu 
precizie 
inalta

bucată 3,
00

Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml

7410,00

33
10

00
00

-1 58 Seringi Seringi bucată

10
0,

00 Seringa sterila din 3 componente fara ac cu volume de 5 
ml si 20 ml cu conexiune de tip  Luer Lock , 

2600,00
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00

00
-1 59 Sistema de 

perfuzie cu pre-
siune inalta

Sistema de 
perfuzie cu 
presiune 
inalta

bucată

10
0,

00

Sistema de perfuzie a solutiilor cu ac plastic pentru trans-
fuzie sol sub presiune pina la 4,5 Bar

11960,00

33
10

00
00

-1

60 Stent împletit Stent îm-
pletit 

bucată 4,
00

Stent pentru aneurisme, împletit din fir de nitinol, cu fle-
xibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate 
totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată 
(a se specifica in ofertă) pentru ca să permită o capacitate 
de trombogenitate minimă; capetele stentului - cu bu-
cle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; 
capacitatea de repoziționare în teacă nu mai puțin de 
95%, minim 6 markeri distali și minim 1 marker la mijlocul 
stentului, compatibil cu microcatetere de 0,0165” si 0,017”, 
celulele stentului vor permite pasajul prin ele a microca-
teterelor. Diametrul solicitat: 2,5-4,5 mm, pentru vase cu 
diam.1,5-4,5 mm. Suport in 3D reconstrucție morfologica 
si alegerea mărimilor. Oferta tehnică va face referire la 
codul unic de identificare al produsului.

251108,00

33
10

00
00

-1

61 Stent tăiat cu 
laser 

Stent tăiat 
cu laser 

bucată 4,
00

Stent pentru aneurisme, tăiat cu laser, din nitinol, cu celule 
asimetrice, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; 
suprafața stentului cu acoperire sau special prelucrată (a 
se specifica in ofertă) pentru ca să permită o capacitate 
de trombogenitate minimă; capetele stentului să permită 
apoziția corectă în vas; capacitatea de repoziționare în 
teacă nu mai puțin de 90%, minim 3 markeri distali din 
platina si iridiu și minim 2 markeri pe ghidul de transport; 
compatibil cu microcatetere de 0,0165” - 0,021”. Diametrul 
solicitat: 3,0-6,5 mm, pentru vase cu diam. 1,5-6,0 mm.

257400,00

33
10

00
00

-1

62 Dispozitiv de 
embolizare 

Dispozitiv 
de emboli-
zare 

bucată 4,
00

Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, împletit 
din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru 
vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului cu 
acoperire sau special prelucrată (a se specifica in ofertă) 
pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate mi-
nimă; capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită 
livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de repozi-
ționare în teacă, minim 3 markeri distali din platină și iri-
diu, compatibil cu microcateter 0,027”. Diametrul solicitat: 
3,5-6,0 mm cu incremența de 0,5 mm, lungimea totală în 
vase 15-80 mm; pentru vase cu diam. 2,5-6,0 mm. Suport 
in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor.  
Oferta tehnică va face referire la codul unic de identificare 
al produsului.

813384,00

33
10

00
00

-1

63 Microcatere 
cerebrale

Microca-
tere cere-
brale bucată

10
,0

0

Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de fle-
xibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 
3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și 
extern hidrofilic; vîrf maleabil. Dimensiuni 0,0165”; 0,021”; 
0,027” cu lungimea totală minim 155 mm; markeri incluși. 
Compatibilitate cu Sublot 18.2.

185900,00

33
10

00
00

-1

63 Microcatere 
cerebrale

Microca-
tere cere-
brale

bucată

10
,0

0

Cateter intermediar, apt pentru acces periferic, coronarian 
și cerebral; apt pentru aspirație/suport microcatetere/
acces triaxial; minim 5 zone diferite de flexibilitate pentru 
a facilita transportul; minim 3 straturi: intern din PTFE, 
mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil 
la 25°. Dimensiuni 0,039”; 0,052”; 0,065” cu lungimea totală 
minim 110 - 150 mm; markeri incluși. Compatibilitate Sub-
lot 18.1.

191620,00
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64 Cateter ghid cu 
balon

Cateter 
ghid cu 
balon

bucată 4,
00

Cateter balon OTW cu capacitate de pasaj al stentului prin 
cateter. Dublu stratificat, strat intern din PTFE, ranforsat, 
virf maleabil, conector transparent pentru vizualizare. 
Lungime totală minim150 cm; Lungime balon: minim 
7mm, maxim 10mm; Diametre: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0mm.
Marcheri radioopaci prezenți pentru vizibilitatea balonu-
lui. Destinație neurovasculare pentru angioplastie arterială 
intracraniană.

76648,00

33
10

00
00

-1 65 Agent embolic Agent em-
bolic bucată 7,

00

Agent lichid embolic utilizat pentru malformatii arte-
rio-venoase cerebrale. Cel putin doua variante de viscozi-
tati. Sa contina Tantal pentru sporirea vizibilitatii.

127400,00

33
10

00
00

-1

66 Ocludere pen-
tru CAP (Canal 
arterial patent)

Ocludere 
pentru 
CAP (Canal 
arterial 
patent)

bucată 5,
00

Ocluder format din doua discuri simetrice articulate intre 
ele, dintr-o plasa multistratificata. Design simetric per-
mitind abord din partea aortala sau pulmonara; Permite 
livrarea prin teci cu profil redus. Diametre ductale 2,5-
5,5mm; Lungime duct- 5 - 12mm;

260000,00

33
10

00
00

-1

67 Ocludere pen-
tru DSA (Defect 
septal atrial)

Ocludere 
pentru 
DSA (De-
fect septal 
atrial) bucată 5,

00

Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru 
atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intretesut 
cu fir din poliester. Trombogenitate zero. Posibilitatea 
de recuperare deplina si repozitionare completa, pana 
la deploimentul dispozitivului. Dimensiuni: Diametre 
Disc atrial drept - 18,25,35mm; Diametre disc atrial sting 
- 18,18,25mm; Teaca recomandata - min 8F cu curba 45 
grade pentru diametre disc atriu drept 18 si 25 si 9F cu 
curba 45 grade pentru diametrul 35mm.

260000,00

33
10

00
00

-1

67 Ocludere pen-
tru DSA (Defect 
septal atrial)

Ocludere 
pentru 
DSA (De-
fect septal 
atrial)

bucată 5,
00

Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire 
PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat 
intervențiilor de radiologie intervințională cardiacă. Vârf 
atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită. Proprietăți antitro-
mbotice ale stratului extern.

52000,00

33
10

00
00

-1

67 Ocludere pen-
tru DSA (Defect 
septal atrial)

Ocludere 
pentru 
DSA (De-
fect septal 
atrial) bucată 5,

00

Sistemul de livrare obligator sa conțină 1. Teaca de livrare, 
acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină 
un strat de spirală metalică pentru rezistentă, și radioopa-
citate, conector proximal “feminin” pentru conectarea cu 
dilatatorul sau cu încărcătorul. Lungimi obligatorii- 80, 110 
cm, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14 F, Unghiuri de 45 și 180 
grade; 2. Dilatator, confecționat din material cu coeficient 
de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035’’; 
3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemosta-
tică. Compatibilitate cu ocludere “oclutech”

162500,00

33
10

00
00

-1

68 Microcateter 
0.017’’

Microcate-
ter 0.017’’

bucată 3,
00

Cerințe tehnice:Diametru intern 0.027”, 0.021” , 0.017” ,Varf 
drept sau preformat,Lungime de lucru minim 150cm ,Su-
prafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat 
hirdrofilic pentru lubricitate sporita, Corpul microcateteru-
lui sa fie construit din otel inoxidabil si sa prezinte multiple 
zone de tranzitie : zona proximala filament impletire tripla 
(triple braid) , zona mediana - filament impletire dubla si 
coil (double braid / coil), zona mediana tranzitie - filament 
si coil (braid / coil) si zona distala – coil (coil),Lungimea 
segmentului distal al microcateterului sa fie de 15cm (+/-
3cm) si sa prezinte minim 1 marker distal, radioopac din 
platina/iridiu

54600,00

33
10

00
00

-1

69 Microcateter cu 
virf detasabil

Microcate-
ter cu virf 
detasabil bucată 2,

00

Cerințe tehnice: Diametru intern : 0.013”.,Diametrul extern 
vârf: 1,5F.,Directionabil de flux.,Lungime totala: minim 165 
cm.,Vârf detașabil in câteva lungimi disponibile. 39000,00
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70 Balon Super-
compliant

Balon Su-
percompli-
ant

bucată 2,
00

Trebuie sa ofere ocluzie perfecta a anevrismelor cu gat 
larg,Lungimea balonului trebuie sa fie: 10-30 mm,Diame-
trul balonuluitrebuie sa fie: 3-5 mm,Volumul trebuie sa fie: 
0.30- 0.50 ml,Balonultrebuie sa fie compliant,Trebuie sa 
ofere navigare facila,Trebuie sa fie posibila deflatia rapida 
a balonului,Trebuie sa aiba un grad ridicat de suplete si 
flexibilitate,Trebuie sa ofere un control al procedurii foarte 
bun datorita vizibilitatii ridicate,Trebuie sa ofere stabi-
litate ridicata si un grad foarte bun de torsiune datorita 
design-ului cateterului,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 
0.010 sau 0.012” inclus in pachet

52000,00

33
10

00
00

-1

71 Balon Extra-
compliant

Balon Ex-
tracompli-
ant

bucată 2,
00

Balon super compliant care trebuie sa faca ocluzie per-
fecta a bifurcatiilor si a anevrismelor terminale,Trebuie sa 
ofere navigare usoara, stabilitate ridicata și grad foarte 
bun de torsiune, Trebuie sa fie posibila deflatia rapida a 
balonului, Lungimea cateterului trebuie sa fie: minim 150 
cm,Lungimea balonului trebuie sa fie: 7-20 mm. Diametrul 
balonului trebuie sa fie: 3-7 mm. Trebuie sa fie compatibil 
cu ghid 0.010 sau 0.012” inclus in pachet,

52000,00

33
10

00
00

-1 72 Microghid 
0.008’’

Microghid 
0.008’’

bucată 2,
00

 Microghid compatibil 0.008” : hidrofilic, vârf radioopac 
formatabil extra soft, torquer si introducer

36400,00

33
10

00
00

-1

73 Microghid 
0.014’’

Microghid 
0.014’’

bucată

10
,0

0

Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroen-
dovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala 
(coil) din platina radiopaca. Portiunea distala a ghidului 
este hirdofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezenta 
obligatorie a lungimii 300cm, se acceptă lungime sumară 
cu firul de extensie”docking wire”) cm, lungimea capatului 
distal (coil) este minim 5 cm. Vârf formatabil.

182000,00

33
10

00
00

-1

74 Ghid 0.010” Ghid 
0.010”

bucată 3,
00

Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroen-
dovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala 
(coil) din platina radiopaca. Portiunea distala a ghidului 
este hirdofila. Lungimea ghidului minim 200 cm lungimea 
capatului distal (coil) este minim 10 cm.

54600,00

33
10

00
00

-1

75 Cateter cu ba-
lon flotant tip 
Shwan-Ganz 

Cateter 
cu balon 
flotant tip 
Shwan-
Ganz 

bucată

10
,0

0

Lungime shaft-110cm, la fiecare 10cm marcher radioopac, 
manevrabilitate usoara, siguranta insertiei, radioopacita-
tea cateterului, transmisie excelenta a presiunii, material 
antitrombogenic, balon la capatul caterului din PUR

19500,00

33
10

00
00

-1

76 Cateter cu ba-
lon flotant tip 
Shwan-Ganz 

Cateter 
cu balon 
flotant tip 
Shwan-
Ganz 

bucată

10
,0

0

Lungime shaft-110cm, la fiecare 10cm marcher radioo-
pac, cateter cu 4 lumene, thermistor la 35 mm de la virful 
cateterului, conector compatibil cu toate monitoarele 
standart, manevrabilitate usoara, siguranta insertiei, ra-
dioopacitatea cateterului, transmisie excelenta a presiunii, 
material antitrombogenic, balon la capatul caterului din 
PUR

32500,00

33
10

00
00

-1

77 Cateter cu Ba-
lon de măsură

Cateter cu 
Balon de 
măsură bucată 5,
00

Balon de măsură, intenționat pentru abord venos. Doi 
marcheri radioopaci, vârf moale, atraumatic, port lateral 
pentru umflare. Diametre obligatorii de 25, 35 (+/-5 mm). 
Lungimi de 45, 50 mm (+/-5mm). Lungime cateter 70 cm 
(+/-5cm). Compatibil cu ghid 0.035’’.

52000,00

33
10

00
00

-1

78 Stent autoex-
pandabil peri-
feric 

Stent auto-
expandabil 
periferic bucată

10
,0

0

Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din Ni-
tinol, Shaft maxim -5F, compatibil cu ghid 0,035’’.Lungime 
shaft- 75, 120 cm(+/-5cm).  Diametre stent obligatorii: 4, 
5 ,6, 7 , 8, 9, 10. Lungimi stent obligatorii: 20,30,40,60, 80,  
mm.

195000,00
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79 Set inflator cu 
manometru  
tip B

Set inflator 
cu ma-
nometru  
tip B

bucată

20
0,

00

Set inflator cu manometru de presiune înaltă. 
 Contine: seringa cu manometru de presiune pentru um-
flarea 
baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip 
piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, 
transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu 
robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil.                                                     
 Termen de valabilitate la momentul livrării - cel puțin 80% 
din termenul total al produsului.Set inflator cu manome-
tru de presiune înaltă.

312000,00

33
10

00
00

-1

80 Stent pentru 
artere coronare

Stent pen-
tru artere 
coronare

bucată

15
,0

0

Stent medicamentos (Sirolimus) destinat arterelor coro-
nare, din cobalt crom, montat pe balon, cu flexibilitate 
sporită și apoziție maximală față de peretele vasului,  Ce-
lule deschise suficient de largi ce permit accesul ramurilor 
laterale. Polimer biodegradabil în perioada optimă de 3-4 
luni. Balonul de o compleanță joasă ce permite apoziția 
optimă a stentului față de peretele vasului.  Balonul tre-
buie să aibă marcheri radioopaci cu vizibilitate optimală. 
Materialul balonului - nylon. Presiunea nominală optimală 
9 atm(+/-2 ATM), presiune de spargere minim 14 atm. 
Shaftul cu acoperire hidrofilă, lungime minimă 138 cm, RX 
(rapid exchange) compatibil cu ghid 0,014’’. Crossabilitate 
și pushabilitate sporită pentru negocierea arterelor tortu-
ase. Diametre stent obligatorii: 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00. 
Lungimi obligatorii: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm.

175500,00

33
10

00
00

-1

81 Cateter pentru 
trombaspirație

Cateter 
pentru 
trombaspi-
rație

bucată

15
,0

0

Cateter pentru trombaspirație dedicat, cu vizibilitate 
fluroscopică sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la 
kinking. Crosabilitate sporită în vase torturase. Aspirație 
eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen 
dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014’’). 
Acoperire hidrofilă a capătului distal minim 40 cm. Prezen-
ța stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități spo-
rite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). 
Diametre shaft: 6F,7F,8F.

97500,00

33
10

00
00

-1

82 Stentgraft Stentgraft 

bucată

10
,0

0

Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistu-
lelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau re-
nale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, com-
patibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm 
compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035’’. 
Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri 
de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune 
nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 
12 atm. Diametre stentgraft obligatorii: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 
9.0, 10.0; Lungimi stentgraft obligatorii: 18,22,28,38,58mm 
(pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru 
diametre 7.0,8.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 
9.0, 10.0mm).

390000,00
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83 Stentgraft aor-
ta abdominala

Stentgraft 
aorta ab-
dominala

bucată

10
,0

0

Set de proteze si  instrumente endovasculare pentru protezarea aortei abdomenale. Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor 
aditionale: extensii iliace, extensii aortice, piesa aorto-uni-iliaca, ocludere. Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvarii cazului 
ijn functie de anatomia pacientului. 
Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala ≥ 2mm si angulatie infrarenala ≤60° precum si pentru fixarea 
cu endoancore  spirale. 
Material; spire nitinol, graft din poliester multifilament cu porozitate scazuta, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara 
mare. Rand de spire proximal in forma de M cu proprietati de  sustinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii 
anatomice.  Ancore suprarenale prevazute cu agatatori de fixare. Partea de stent neacoperit sa contina minim 7-8 spire de ancorare pentru 
distributia radiala  a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor sa corespunda unei zone de fixare de max. 12mm. 
 Markeri radioopaci intre spire, la marginea proximala a partii de graft. Marker radioopac  aditional pentru orientarea sistemului de livrare. Markeri 
radioopaci pentru suprapunerea pieselor aditionale (corespunzatori zonelor de suprapunere si marginii distale). Suprapunerea sa se incadreze 
intre 3 si 5cm, corespunzator 3-5 randuri de stent. 
Mecanism de siguranta pentru eliberarea treptata la plasarea stent-graftului (3 timpi); stent- graftul sa se desfaca complet din sistemul de prindere 
doar dupa ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1-2 randuri stent) si se verifica pozitionarea, fiind permise miscari de ajustare. Mecanismul de manevrare 
pentru eliberarea completa a varfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe maner, separat de mansonul culisant ce deschide 
stent-graftul pe toata lungimea. 
Piesa principala bifurcata: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperire  124-166mm, diametre 
cateter 18 si 20Fr.  
Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr 
Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18Fr 
Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm, diametre cateter 18 si 20Fr 
Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Accesorile 
specifice incluse: 1. Teaca Introducatoare cu proprietati hemostatice superioare, optim 0ml/h nu mai mult de 10 ml/h, mecanism de inchidere pe 
manerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperire hidrofilica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu induratii. Lungime 
de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035” – 2 bucati 2. Balon compliant , diametre la 
inflatie 10-46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0,038”,  recomandat de producator pentru uzul protezarii aortei toracice si 
abdominale,ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii – 1 buc 
 Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor 
fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Republica 
Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale - www.amdm.gov.md), semnat și ștampilat de către participant *Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Republica 
Moldova (nu se regăsesc în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta următoarele documente: Certificat de la 
producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura și ștampila 
Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele 
oferite – valabil la data deschiderii ofertelor -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. * *Documente confirmative: Catalog/ 
Broșura/ Instrucțiuni/ Informații privind studiile clinice de la producător pentru produsele ofertate. 
SAU Sistem Endovascular trimodular de sigilare pentru anevrismul de aorta abdominala compus din: 
Un corp principal cu lungimea de 80 cm si diametru cuprins intre 20 - 34 mm care acopera un colet cu diametrul cuprins intre 16-30 mm 
2 segmente iliace cu lungime cuprinsa intre 80-160 mm si diametru intre 10-28 mm care 
acopera iliace cu diametrul cuprins intre 8 -25 mm  
Soluţie de polimer 
Sistem aortic autoexpandabil cu invelis din PTFE pe schelet din nitinol Sigilare customizata la nivelul coletului cu ajutorul unui inel cu polimer 
Diametru exterior introducator - 14 F Toate elementele sa aiba markeri vizibili radiologie 
Dispozitiv de implantare care sa asigure o introducere si o extragere ușoara precum si o poziţionare exacta a dipozitivului in aorta 
Posibilitate de repozitionare inaintea fixării 
Kit complet de diagnostic intraoperator si implantare (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon, 
etc)  
Marca CE 
Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului 
Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate 
de către furnizor. 
Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română 
In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa 
cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fișa tehnica, manual, 
ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor și specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă 
SAU Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor adiţionale: extensii iliace, extensii aortice. piesa aorto-uni-iliaca, ocludere. 
Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala > 2mm si 
angulatie infrarenala <60° precum si pentru fixarea cu endoancore spirale  
Material - spire din nitinol. graft din poliester multifilament cu porozitate scăzută, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate 
moleculara mare. 
Rând de spire proximal in forma de M cu proprietăţi de susţinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice Anco-
re suprarenale prevăzute cu agatatori de fixare 
Partea de stent neacoperit sa conţină minim 7-8 spire de ancorare pentru distribuţia radiala a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor 
sa corespunda unei zone de fixare de max. 
12 mm 
Markeri radioopaci intre spire, ia marginea proximala a pârtii de grafit Marker radioopac adiţional pentru orientarea sistemului de livrare Markeri 
radioopaci pentru suprapunerea pieselor adiţionale (corespunzători zonelor de suprapunere si marginii distale). 
Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5 cm, corespunzător 3-5 rânduri de stent. 
Mecanism de siguranţa pentru eliberarea treptata la plasarea stent-grafitului (3 timpi); stent- grafitul sa se desfaca complet din sistemul de 
prindere doar după ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1 -2 rânduri stent) si se verifica poziţionarea, fiind permise mișcări de ajustare 
Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a vârfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe mâner, separat de manșonul 
culisant ce deschide stent-grafitul pe toata lungimea 
Piesa principala bifurcată: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm. diametre distale 13-16- 20mm, lungime acoperire 124-166mm, diametre 
cateter 18 si 20Fr Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm. diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm. lungimi intre 82-199 mm, diametre 
cateter 14Fr si 16Fr 
Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18 Fr 
Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm. diametre cateter 18 si 20Fr 
Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea 
de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr 
ACCESORII 
1. Teaca Introducatoare cu proprietăţi hemostatice superioare, optim 0 ml/h nu mai mult de 10 ml/h. mecanism de închidere pe mânerul 
dilatatorului. Suport ranforsat, acoperire hidrofîlica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu induraţii. Lungime de lucru 
unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035” 
- 2 bucăţi 
2. Balon compliant. diametre la inflaţie 10- 46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0,038”, recomandat de producător pentru uzul 
protezarii aortei toracice si abdominale, ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul 
procedurii - 1 buc 
3. Ghiduri superstiff recomandate de producător in procedura de protezare endovasculara pentru susţinerea si livrarea dispozitivelor si canularea 
stentgrafturilor. - 2 buc 
4. Catetere diagnostic pigtail : Construcţie “Full wall technology” cu inl’asurare incapsulata de fir plat, acoperirea interioara si exterioara a peretelui 
cu nylon, Hidrofîlic InSlide polimer cu dimensiuni de 5F si 6F cu lungime de 110 cm. cu vârf atraumatiac radioopac. Shaft cu lumen larg care 
permite un tlux crescut de contrast - 1200 psi. Rezistent la “kinking” si cu buna retentie a curburii chiar si in cazuri dificile si de lunga durata - 1 buc 
Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in funcţie de anatomia pacientului dar si toate accesoriile necesare. 
Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului 
Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate 
Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. 
Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română 
In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa 
cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fișa tehnica, manual, 
ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor și specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă 
SAU Stent autoexpandabil din Nitinol, material ce asigura fixare etanșa pe peretele aortic prin forţa radiala optima 
Design stent: curbe inchise care se intrepratrund pentru flexibilitate mare si etansare Stent acoperit cu membrana (graft) dublu din ePTFE 
(politetrafluoretilena expandata) biocompatibila si durabila 
Căpătui stentului neacoperit de graft are ancore suprarenale pentru fixare anti-migrare si nervuri pentru ancorare perfecta pe peretele aortic; are 
lungimea de 3.5 mm la un unghi de 30°. ancorat 4mm in corpul stentului acoperit cu suturi din PTFE 
Vârful stentului securizat pe sistemul de livrare pentru exapandare controlata 
Sistem in forma de pantalon cu 3 segmente: Aortic (corpul principal), extensia iliaca si segmentul 
aorto-uni-iliac 
Multipli markeri radioopaci sub forma de ‚‘0”, “8” si “V”, pentru implantare precisa si pentru 
alinierea extensiei iliace 
Oferă patenta pe termen lung arterelor iliace 
Diametre aortice disponibile: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm 
Diametru iliac proximal: 10, 12mm 
Lungimea segmentului acoperit: 120 mm 
Lungimea extensiei iliace: 30mm 
Recomandat pentru cazuri cu: 
Lungimea segmentului proximal aortic fara anevrism > 15 mm Diametrul segmentului proximal aortic fara anevrism intre 18-32 mm Angulatia 
segmentului proximal aortic < 60° 
Zona de ancorare distala iliaca >15 mm Diametrul arterei iliace distala de 8 - 22 mm 
Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in funcţie de anatomia pacientului 
Kit-uri complete specifice de diagnostic si implantare specifice caii de abord (teci, catetere de angiografie, ghiduri, baloane etc.) 
Marcaj CE 
Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului 
Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate 
de către furnizor. 
Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română 
In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa 
cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fișa tehnica, manual, 
ghid. etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor și specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă 
SAU Pachet stent graft autoexpandabil abdominal cu fixare proximala 
Diametrul proximal cuprins intre 23-36 mm si cel distal intre 13-20 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor in funcţie de dimensiunile specifice 
pacientului) 
Lungimea de 140/155/170 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor in funcţie de dimensiunile specifice pacientului) 
Stentul este confecţionat din aliaj, cu spirale independente ce conferă o maxima flexibilitate; grafitul confecţionat din poliester, prins de stent prin 
sutura din polietilena de înalta densitate. 
Posibilitatea de atașare a mansoanelor de extensie aortice, contralaterale si iliace Pachetul trebuie sa conţină bifurcatia, extensia contralaterala. 
extensia iliaca si balonul pentru post dilatare cu dimensiuni variabile adaptate pacientului 
Sistem introducator si diagnostic complet (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon, etc) 
Marca CE 
Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului 
Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate 
de către furnizor. 
Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română 
In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa 
cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fișa tehnica, manual, 
ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor și specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă

2860000,00
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83 Ghiduri super-
stiff pentru 
protezare en-
dovasculara

Ghiduri 
superstiff 
pentru 
protezare 
endovas-
culara

bucată 6,
00

Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedu-
ra de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea 
dispozitivelor si canularea stentgrafturilor.  

27300,00
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84 Dispozitiv de 
embolizare 
neuroendovas-
culara

Dispozitiv 
de embo-
lizare neu-
roendovas-
culara

bucată 3,
00

Stent tip flow-diverter cu structura dublu strat integrat si 
profil ingust. 
Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium, cu fire de ran-
forsare la exterior si multiple fire la interior impletite mai 
dens cu functia de diversie a fluxului de sange 
Prevazut cu acoperire de oxid de Titaniu la exterior 
Forta radiala superioara datorita impletiturii de Nitinol 
Marker radioopaci proximal, distal si pe corpul stentului, 
asigura o vizibilitate totala a implantului 
Capacitate de repozitionare si recaptare minim 80% in 
microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea 
la nevoie 
Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021’’ cu capa-
citate sporita de navigare; sau 0.027’’. 
Lungimea microcateterului de livrare: minim 156 cm 
Dedicat vaselor intracraniene cu diametre intre 2 mm, 3 
mm, 4mm, 5mm. Lungimea implantului minim 21mm 
până la 105mm (+/-5mm)

780000,00
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85 Endograft 
aortic

Endograft 
aortic

bucată 5,
00

un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii in 
coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti 
sau adolescenti sau in arterele iliace pentru restabilirea 
sau imbunatatirea fluxului sanguin. 
Construit dintr-o singura bucata, platforma cu dublu-strat 
de Co-Cr, acoperita cu o micro membrana poroasa din 
PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. 
Shaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm(+/-5cm).  
Balonul este prevazut cu 2 markeri radioopaci din Platina/
Iridium. 
Compatibilitate cu ghid 0.035’’ si teaca introducatoare de 
maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 
16 mm) si respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 
mm). 
Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 
20mm, 22mm, 24mm. Posibilitatea de a depăși diame-
trul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste 
presiunea nominală. Lungimi: de la 19 pana la 59 mm (+/-
2mm) în dependenta de diametru.

325000,00
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86 Cateter  ghid Cateter  
ghid 

bucată

30
,0

0

Cateter ghid pentru abord radial sau femural destinat 
livrarii instrumentelor endovasculare, masurarii presiunii 
arteriale, livrarii substantei de contrast. Material:poliuretan 
cu strat intern de PTFE, mesa plata cu inpletire dubla pen-
tru radioopacitate sporita, rezistenta ridicata la kinking si 
raspuns sporit la torsiune. Tehnologii de zone multiple de 
flexibilitate sporita (minim 5) pentru asigurarea suportului 
si manipularii optime. Varf conic atraumatic. Acoperire 
hidrofila. Diametre obligatorii: 5F,6F,7F,8F; Lungime - 105 
cm (+/-5cm). Forme standarte obligatorii AL,AR,JR,JL.

55770,00
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87 Dispozitiv de 
embolizare 
endosaculara

Dispozitiv 
de emboli-
zare endo-
saculara

bucată 5,
00

Dispozitiv dedicat tratamentului intrasaccular a anevris-
melor cu gat larg, nerupte (inclusiv a anevrismelor de bi-
furcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Ocluzie cu 
un singur dispozitiv, care poate fi reînfășurat și redesfășu-
rat. Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium. Construit 
dintr-o plasă cu memorie de formă în două straturi poate 
trece de la formă de disc până la formă de «lalea», care 
aderă la partea inferioară a anevrismului anevrism prin 
gât.Poate fi repoziționat pentru a corecta desfășurarea 
dispozitivului. Plasă de nitinol cu microtransete  implanta-
te care conține un fir cu miez de platină pentru vizualizare. 
Compatibil cu un micro-cateter de 0,021” și 0,027”. 
Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021’ indicat 
pentru anevrizme 
cu diametrul de pana la 7.5 mm. Diametru stent  
5,00mm,7,00mm, 9,00mm. 
Microcateter de livrare cu diametru intern 0.027’ indicat 
pentru anevrizme 
cu diametrul de pana la 10.5 mm. Diametru stent  
11,00mm, 14,0mm. Referințe la studii clinice- obligatoriu.

975000,00

 Valoarea estimativă 29111229,68

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 □

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

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 □
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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 fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesi-
tăților IMSP, pentru anul 2023

Din 26.07.2022

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 centralizată de consumabile 

pentru dispozitive medicale de tip deschis 
conform necesităților IMSP, pentru anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Denumire Lot Denumirea poziției

Unitatea 
de mă-

sura

Canti-
tatea Descriere

Suma esti-
mată fără 

TVA

1 Absorbent C02 
pentru aparat 
de anestezie

Absorbent C02 pen-
tru aparat de anes-

tezie

Bucată 620 Absorbent C02 pentru aparat de anes-
tezie 1.canistre 5kg  2.granule 2-4 mm 

3.culoare: albă spre violet

192,541.00

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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2 Electrozi ECG 
30-37mm (pe-
diatric), adezivi 
de unica utiliza-
re, termen scurt 
de utilizare 24 

ore

Electrozi ECG 30-
37mm (pediatric), 

adezivi de unica uti-
lizare, termen scurt 
de utilizare 24 ore

Bucată 4200 1.diametru  30 - 37mm, 2. electrod Ag/
AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de 
unică folosință, 6.conector metalic 

(ECG Snap Connector), 7. adeziv nei-
ritanti, hipoalergenic pentru piele sau 
utilizatori, 8. termen de utilizare min. 
24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a 

pacientului.

5,507.09

3 Electrozi ECG 
30-37mm (pe-
diatric), adezivi 
de unica utiliza-
re, termen scurt 
de utilizare 72 

ore

Electrozi ECG 30-
37mm (pediatric), 

adezivi de unica uti-
lizare, termen scurt 
de utilizare 72 ore

Bucată 420 1.diametru  30 - 37mm, 2. electrod Ag/
AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de 
unică folosință, 6.conector metalic, 7. 

adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru 
piele sau utilizatori, 8. termen de uti-
lizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de 

defibrilare a pacientului. 

550.71

4 Electrozi ECG 
38-47mm (pe-
diatric), adezivi 
de unica utiliza-
re, termen scurt 
de utilizare 24 

ore

Electrozi ECG 38-
47mm (pediatric), 

adezivi de unica uti-
lizare, termen scurt 
de utilizare 24 ore

Bucată 1350 1.diametru  38 - 47mm, 2. electrod Ag/
AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de 
unică folosință, 6.conector metalic 

(ECG Snap Connector), 7. adeziv nei-
ritanti, hipoalergenic pentru piele sau 
utilizatori, 8. termen de utilizare min. 
24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a 

pacientului.

1,770.14

5 Electrozi ECG 
38-47mm (pe-
diatric), adezivi 
de unica utiliza-
re, termen scurt 
de utilizare 72 

ore

Electrozi ECG 38-
47mm (pediatric), 

adezivi de unica uti-
lizare, termen scurt 
de utilizare 72 ore

Bucată 200 1.diametru  38 - 47mm, 2. electrod Ag/
AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de 
unică folosință, 6.conector metalic 

(ECG Snap Connector), 7. adeziv nei-
ritanti, hipoalergenic pentru piele sau 
utilizatori, 8. termen de utilizare min. 
72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a 

pacientului. 

262.24

6 Electrozi ECG 
48-54mm 

(adulti), adezivi 
de unica utiliza-
re, termen lung 
de utilizare 72 

ore

Electrozi ECG 48-
54mm (adulti), 

adezivi de unica uti-
lizare, termen lung 
de utilizare 72 ore

Bucată 39867 1.diametru  48 - 54mm, 2. electrod Ag/
AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de 
unică folosință, 6.conector metalic 

(ECG Snap Connector), 7. adeziv nei-
ritanti, hipoalergenic pentru piele sau 
utilizatori, 8. termen de utilizare min. 
72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a 

pacientului.

52,274.05

7 Electrozi ECG 
48-54mm 

(adulti), adezivi 
de unica utiliza-
re, termen scurt 
de utilizare 24 

ore

Electrozi ECG 48-
54mm (adulti), 

adezivi de unica uti-
lizare, termen scurt 
de utilizare 24 ore

Bucată 5385 1.diametru  48 - 54mm, 2. electrod Ag/
AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de 
unică folosință, 6.conector metalic 

(ECG Snap Connector), 7. adeziv nei-
ritanti, hipoalergenic pentru piele sau 
utilizatori, 8. termen de utilizare min. 
24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a 

pacientului. 

7,060.87

8 Electrozi ECG 
55-60mm 

(adulti), adezivi 
de unica utiliza-
re, termen lung 
de utilizare 72 

ore

Electrozi ECG 55-
60mm (adulti), 

adezivi de unica uti-
lizare, termen lung 
de utilizare 72 ore

Bucată 168150 1.diametru  55 - 60mm, 2. electrod Ag/
AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de 
unică folosință, 6.conector metalic 

(ECG Snap Connector), 7. adeziv nei-
ritanti, hipoalergenic pentru piele sau 
utilizatori, 8. termen de utilizare min. 
72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a 

pacientului. 

203,073.82
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9 Electrozi ECG 
55-60mm 

(adulti), adezivi 
de unica utiliza-
re, termen scurt 
de utilizare 24 

ore

Electrozi ECG 55-
60mm (adulti), 

adezivi de unica uti-
lizare, termen scurt 
de utilizare 24 ore

Bucată 126400 1.diametru  55 - 60mm, 2. electrod Ag/
AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de 
unică folosință, 6.conector metalic 

(ECG Snap Connector), 7. adeziv nei-
ritanti, hipoalergenic pentru piele sau 
utilizatori, 8. termen de utilizare min. 
24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a 

pacientului. 

152,652.58

10 Gel ECG, 250 ml Gel ECG, 250 ml Bucată 5796 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 
5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, 

inodor (fără miros); 4.să nu conțină: 
formaldehidă, stabilizatori, substanțe 
uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și 
coroziune la electrodul ECG; 6.hidro-

solubil.

66,131.42

11 Gel ultra-
sonografie 
(ecografie), 

1000 ml

Gel ultrasonografie 
(ecografie), 1000 ml

Bucată 428 1.volum: 1000 ml 2.1 flacon  transpar-
ent 3.PH - 5.8  4.transparent, incolor, 
inodor (fără miros) 5.să nu conțină: 

formaldehidă, stabilizatori, substanțe 
uleioase, săruri 6.hidrosolubil  

18,528.41

12 Gel ultra-
sonografie 
(ecografie), 

5000 ml

Gel ultrasonografie 
(ecografie), 5000 ml

Bucată 1111 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, 
gol, transparent ~ 250ml (pentru fie-
care 5000 ml cîte un flacon) 3.PH - 5.8  

4.transparent, incolor, inodor (fără 
miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, 
stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 

6.hidrosolubil. 

115,428.71

13 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG 
, termosensi-

bilă  110mm х 
140mm х 200P 

tip: pliată

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termo-

sensibilă  110mm х 
140mm х 200P tip: 

pliată

Bucată 3630 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensi-
bilă 110mm х 140mm х 200P tip: pliată 

caroiaj rosu/albastru 

104,379.31

14 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG 
, termosensi-

bilă  112mm х 
140mm х 160P 

tip: pliată

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termo-

sensibilă  112mm х 
140mm х 160P tip: 

pliată

Bucată 140 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensi-
bilă 112mm х 140mm х 160P tip: pliată 

caroiaj rosu/albastru 

4,025.65

15 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG 
, termosensi-
bilă 110mm х 

140mm х 140P 
tip: pliată

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termo-

sensibilă 110mm х 
140mm х 140P tip: 

pliată

Bucată 5020 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensi-
bilă  110mm х 140mm х 140P tip: pliată 

caroiaj rosu/albastru 

119,924.52

16 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
110х10 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-

sibilă 110х10 tip: rolă

Bucată 440 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 110х10 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru. 

4,777.41

17 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
110х20 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-

sibilă 110х20 tip: rolă

Bucată 1410 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 110х20 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru 

24,002.06

18 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
110х25 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-

sibilă 110х25 tip: rolă

Bucată 3185 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 110х25 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru 

71,032.16
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19 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
120х20 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-

sibilă 120х20 tip: rolă

Bucată 100 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosen-
sibilă 120х20, tip: rolă,  caroiaj rosu/

albastru 

1,867.90

20 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG 
, termosensi-
bilă 143mm 

x150mm х300P 
tip: pliată

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termo-
sensibilă 143mm 

x150mm х300P tip: 
pliată

Bucată 0 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosen-
sibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată 

caroiaj rosu/albastru 

0.00

21 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
145x30 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-

sibilă 145x30 tip: rolă

Bucată 1120 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 145x30 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru

41,518.92

22 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG 
, termosensi-
bilă 210mm x 

140mm х 150P 
tip: pliată

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termo-

sensibilă 210mm x 
140mm х 150P tip: 

pliată

Bucată 5693 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensi-
bilă 210mm x 140mm х 150P tip: pliată 

caroiaj rosu/albastru 

327,400.21

23 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG 
, termosensi-
bilă 210mm х 

295mm x 100P 
tip: pliată

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termo-

sensibilă 210mm х 
295mm x 100P tip: 

pliată

Bucată 972 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensi-
bilă  210mm х 295mm x 100P, tip: pliată 

caroiaj rosu/albastru

67,078.80

24 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG 
, termosensi-
bilă 210mm х 

297mm x 150P 
tip: pliată

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termo-

sensibilă 210mm х 
297mm x 150P tip: 

pliată

Bucată 200 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensi-
bilă  210mm х 297mm x 150P, tip: pliată 

caroiaj rosu/albastru

13,802.22

25 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
210х30 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-

sibilă 210х30 tip: rolă

Bucată 1680 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 210х30 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru 

86,181.08

26 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG 
, termosensi-
bilă 215mm х 

280mm x 100P 
tip: pliată

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termo-

sensibilă 215mm х 
280mm x 100P tip: 

pliată

Bucată 210 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensi-
bilă  215mm х 280mm x 100P, tip: pliată 

caroiaj rosu/albastru

14,492.33

27 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
215х20 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-

sibilă 215х20 tip: rolă

Bucată 115 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 215х20 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru 

4,566.01

28 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
215х30 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-

sibilă 215х30 tip: rolă

Bucată 3850 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 215х30 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru

196,214.12

29 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG 
, termosensi-
bilă 216mm х 

279mm x 300P 
tip: pliată

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termo-

sensibilă 216mm х 
279mm x 300P tip: 

pliată

Bucată 0 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensi-
bilă  216mm х 279mm x 300P, tip: pliată 

caroiaj rosu/albastru

0.00
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30 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
250х30 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-

sibilă 250х30 tip: rolă

Bucată 0 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 250х30 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru 

0.00

31 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
50х30 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-
sibilă 50х30 tip: rolă

Bucată 1500 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensi-
bilă 50х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru 

18,287.94

32 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
57х18 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-
sibilă 57х18 tip: rolă

Bucată 1800 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 57х18 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru.

19,552.23

33 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
57х25 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-
sibilă 57х25 tip: rolă

Bucată 1000 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 57х25 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru.

11,973.43

34 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
58х25 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-
sibilă 58х25 tip: rolă

Bucată 180 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 58х25 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru.

2,136.58

35 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
60х15 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-
sibilă 60х15 tip: rolă

Bucată 5035 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 60х15 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru.

46,329.46

36 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
63х 30 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-
sibilă 63х 30 tip: rolă

Bucată 1010 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 63х 30 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru.

16,263.62

37 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
80х20 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-
sibilă 80х20 tip: rolă

Bucată 11462 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 80х20 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru.

124,451.51

38 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
80х30 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-
sibilă 80х30 tip: rolă

Bucată 15799 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 80х30 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru.

266,216.51

39 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
80х90 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-
sibilă 80х90 tip: rolă

Bucată 406 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosen-
sibilă 80х90x250 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru.

8,807.15

40 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
90mm x 70mm 
x 400P tip: pli-

ată

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-
sibilă 90mm x 70mm 

x 400P tip: pliată

Bucată 50 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosen-
sibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată 

caroiaj rosu/albastru 

1,725.28

41 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 

termosensibilă 
90х30 tip: rolă

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG , termosen-
sibilă 90х30 tip: rolă

Bucată 1130 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termo-
sensibilă 90х30 tip: rolă caroiaj rosu/

albastru.

21,887.10

42 Hîrtie milimet-
rică p/u ECG, 

termosensibilă 
80mm x 90mm 
x 250P tip: pli-

ată

Hîrtie milimetrică 
p/u ECG, termosensi-
bilă 80mm x 90mm x 

250P tip: pliată

Bucată 5160 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosen-
sibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată 

caroiaj rosu/albastru 

118,639.76



363

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

43 Set electrozi 
ECG 4 cleste + 
6 pare (adultl), 

reutilizabil

Set electrozi ECG 
4 cleste + 6 pare 

(adultl), reutilizabil

Bucată 234 1. Parte activa a electrodului din Ag/
AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, 

glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip 
pacient adult, 4. compatibil cu conec-
tori ECG tip banana de diametru 3 si 

4mm. 

93,658.65

44 Set electrozi 
ECG 4 cleste + 6 
pare (pediatric), 

reutilizabil

Set electrozi ECG 4 
cleste + 6 pare (pedi-

atric), reutilizabil

Bucată 46 1. Parte activa a electrodului din Ag/
AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, 
glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. 

tip pacient pediatric, 4. compatibil cu 
conectori ECG tip banana de diametru 

3 si 4mm.

18,475.65

  Total:         2,665,448.61

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 □
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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 fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___1___din_26 iulie 2022____ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Sărata Veche
IDNO 1007601004847
Adresa Str. Comsomoliscaia, nr. 5, 

s. Vinogradovca, raion Taraclia
Numărul de telefon/fax Tel. 0294-92236, fax. 0294-92203 
Adresa de e-mail ale autorității contractante primvinogradovca@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Țurcan Tatiana, 068081316, turcantatiana@

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)

primvinogradovca@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)

Primaria comunei Vinogradovca, autoritatea 
publică locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 

fiecare lot în parte)

1 453210000-3
Lucrări de construcție 

privind izolarea clâdirii, 
repararea fațadei

1 buc
Lucrari de construcția privind izola-

rea clâdirii, reparația fațadei 2559199

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 Prețul cel mai scăzut
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II. Alte informații:

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

04 august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru -  Nu

Sistem dinamic de achiziție – Nu
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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___1___din_26 iulie 2022____ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Sărata Veche
IDNO 1007601002692
Adresa Str. independenței, nr. 6, s. Sărata Veche, rl. 

Fălești 
Numărul de telefon/fax Tel. 025964336, fax. 025964338 
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.sarataveche@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante sarataveche.comuna.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Galiț Maria, 069059257, sarata-veche@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)

primaria.sarataveche@gmail.com

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)

Primaria comunei Sărata Veche, autoritate 
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 45247130-
0

Lucrări de construc-
ție a sistemului de 

alimentare cu apă a 
satului Hitrești, co-
muna Sărata Veche, 

r/l Fălești

1 buc

Construcția a:

1) 11,2 km rețele de apeduct 
construite, din care 3,02 km 
aducțiune și 8,18 km de dis-
tribuție

2)  Un castel de apă cu un vo-
lum de 50 m3 construit și 
funcțional în satul Hitrești

3)  11 hidranți de incendiu

5706041,66

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 □
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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 Prețul cel mai scăzut

II. Alte informații:

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

04 august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru -  Nu

Sistem dinamic de achiziție – Nu
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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din  26 iulie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Poina
IDNO 1007601004571
Adresa r-nul Șoldănești,s.Poina
Numărul de telefon/fax (0272)59 2 36
Adresa de e-mail ale autorității contractante poina59@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail poina59@gmail.com
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)

poina59@gmail.com

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)

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 fie-

care lot în parte)

1 45232151-5
Licitație Publică lu-

crări 1
Construcţia reţelei de alimen-
tare cu apă a s.Poiana,raionul 
Șoldănești

8261078,00

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 □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

II. Alte informații:
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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  V
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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01  din 26.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria s. Popeasca, raionul Ștefan Vodă

IDNO 1007601005257

Adresa s. Popeasca, raionul Ștefan Vodă

Numărul de telefon/fax 024234336; 024234836

Adresa de e-mail ale autorității contractante primariapopeasca@mail.ru

Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Pădureț Ion    069533666

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)

primariapopeasca@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)

APL de nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achi-
ziției

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

1 4520000-9

Lucrări de construcție generale, 
lucrări de tehnice sanitare (apă, 
canalizare, hazna, ventilare), ilu-

minat electric interior, semnaliza-
re de incendiu, rețele externe de 
alimentare cu apă și canalizare, 

scaune

Deviz

Reparația interi-
oară a încăperilor 
Căminului Cultu-

ral din 

s. Popeasca, r-nul 
Ștefan Vodă

4 184082,50

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 Cel 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

Trimestrul III, a. 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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01______din_27.07.2022___________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Mîndrești rl Telenești
IDNO 1007601006302
Adresa s. Mîndrești rl Telenești, 
Numărul de telefon/fax 025844660
Adresa de e-mail ale autorității contractante primariamindresti@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Angela Cebotari, 079477224
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)

primariamindresti@gmail.com 

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 publica locala de nivelul I

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

45316110-
9 - Instalare 
de echipa-
ment de 
iluminare 
stradală

Iluminare stradala în 
satul Mîndrești

Construcția iluminatului public 
stradal în satul Mîndrești raio-
nul Telenești pe o lungime de 
8,9 km

2643720 lei

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 Costul cel mai scazut

mailto:primariamindresti@gmail.com
mailto:primariamindresti@gmail.com
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II. Alte informații:

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

15.08.2022

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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652263934055 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Otgon Diana
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 Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice naționale ampla-
sate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă.

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652263934055
Data publicării: 11.05.2022
https://e-licitatie.md/achizitii/35536/lucrari-de-intretinere-periodi-
ca-a-drumurilor-publice-nationale-amplasate-in

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: 4

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +

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: 
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ocds-b3wdp1-MD-1652263934055 din 16.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Credo Industry”

IDNO 1003600100216

Date de contact 

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

Mun. Chisinau,, str Sarmisegetuza 37/4 ap 46, Md-2032 

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 Lucrari de întreținere periodică a dru-
murilor publice naționale amplasate 
în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă.

45200000-
9

1      06-14/202

din

29.06.2022

5 187 675,61

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 infor-
mația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea 
acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652179794095 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Natalia Țurcan
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)

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 pre-
alabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale am-
plasate în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652179794095
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 -
1652179794095?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 utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 5

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +

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-1652179794095 din 10.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
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ofertantului:

Denumire SA ”Lusmecon”

IDNO 1002600050842

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, MD 2004

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 con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de întreținere periodică a dru-
murilor publice naționale amplasate 
în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nispo-
reni

45200000-
9

1

     

06-15/198

din

24.06.2022

8 509 128,19

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 Contesta-
țiilor

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 infor-
mația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea 
acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652350762993 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax 022 213179
E-mail achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Natalia Țurcan
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)

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 pre-
alabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale am-
plasate în mun. Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubă-
sari

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652350762993
Data publicării: 12.05.2022

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 -
1652350762993?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 utili-
zate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 5

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

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: +

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: 
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ocds-b3wdp1-MD-1652350762993 din 15.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SA ”Lusmecon”

IDNO 1002600050842

Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, MD 2004

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 con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de întreținere periodică a dru-
murilor publice naționale amplasate 
în mun. Chișinău și raioanele Anenii 
Noi, Criuleni, Dubăsari

45200000-
9

1

     

06-15/195

din

24.06.2022

7 927 998,31

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 Contesta-
țiilor

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 infor-
mația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea 
acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653051941266 din 01.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chișinău, RM

IDNO 1003600023559

Adresa mun. Chișinău, 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 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)

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 pre-
alabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a obiectivelor semaforice pe drumul național 
R1 Chişinău - Ungheni - fr. cu România

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653051941266

Data publicării: 20.05.2022
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 -
1653051941266?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 utili-
zate

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

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: +

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-1653051941266 din 22.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:
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Denumire SRL ”NetSistem”

IDNO 1006602010736

Date de contact 

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

mun. Bălţi, str. 31 August 2V/1, MD 3100

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 con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de construcție a obiectivelor 
semaforice pe drumul național R1 
Chişinău - Ungheni - fr. cu România 45300000-

0
1

     

06-15/203

din

29.06.2022

3 888 055,11

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 Contesta-
țiilor

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 infor-
mația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea 
acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.06/2022 din 30.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-

54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitii-

publice@gmail.com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractan-
tă 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 preala-
bilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri R             

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție (repetat) Legume, fructe, ouă de pasăre pen-

tru instituţiile de educație timpurie (IET) pe 
perioada trimestrului II al a. 2022, conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1649402183127

Data publicării: 08/04/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649402183127?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649402183127?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649402183127?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R
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

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.DAC-06/2022 din 21.04.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

 Denumire SRL „Baguette”
IDNO 1014600037741
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun.Chișinău, str. Voluntarilor, 15, MD-2023

baguette.srl@mail.ru  tel. 068100302

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv 

TVA

1 Lotul – 5 Banane categoria „Ex-
tra” 03200000-3 5 000 kg

Nr. 78

28.04.2022
164 950,00

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 R        

Da □        

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

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

mailto:baguette.srl@mail.ru
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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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.07/2022 din 30.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@

gmail.com  dits.achizitii@gmail.com
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)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participa-
re)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție

Materiale și obiecte de uz gospodăresc, conform 
necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650433001770
Data publicării: 20/04/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1650433001770?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650433001770?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650433001770?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

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.DAC-07/2022 din 12.05.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

 Denumire SRL „Rodital-Lux”
IDNO 1002600050071
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, com.Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 
14/1

grozavu_angela@mail.ru                079414589

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
Cod CPV Cantitate/ Unitate 

de măsură
Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lotul № 1 Chimie de uz casnic 39000000-2 1 lot

Nr. 85
19.05.2022

34 026,00

2 Lotul № 2 Detergenți 39000000-2 1 lot 64 001,25

3 Lotul № 3 Soluții pentru curățarea sticlei 39000000-2 1 lot 13 113,00

4 Lotul № 4 Soluții pentru veselă și curățat suprafețe 39000000-2 1 lot 38 133,00

5 Lotul № 5 Soluții pentru mobilă și pardoseli 39000000-2 1 lot 20 190,00

6 Lotul № 6 Soluții antibacteriale pentru WC 39000000-2 1 lot 19 893,00

7 Lotul № 7 Săpun 39000000-2 1 lot 47 369,20

8 Lotul № 8 Odorizant 39000000-2 1 lot 2 106,00

9 Lotul № 9 Burete, perii și lavete 39000000-2 1 lot 11 629,50

10 Lotul № 11 Pungi și sacuri pentru gunoi 39000000-2 1 lot 25 960,00

11 Lotul № 12 Mănuși 39000000-2 1 lot 10 082,50

Total 286 503,45

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

mailto:grozavu_angela@mail.ru
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Denumire SRL „Lilitec-Prim”
IDNO 1002600034332
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

MOLDOVA, mun.Chișinău,  str.Gh.Madan, 87/7

lilitecprim@mail.ru                022527741 / 079627741

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul № 18 Becuri 39000000-2 1 lot Nr. 86

19.05.2022

64 477,00

2 Lotul № 29 Covoraș dielectric 39000000-2 1 lot 18 600,00

Total 83 077,00

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 R        

Da □        

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

Nu R        
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

mailto:lilitecprim@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.09/2022 din 30.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DGASPF a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DGASPF – 1008601000031
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DGASPF - 0231-63405; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  sectia@mail.

ru
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
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 Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț 
de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

art.128 al HG nr.599 din 12.08.2020

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii R       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada 

lunii aprilie 2022, conform necesităților DGASPF a 
Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: -
Data publicării: -
Link: https://-

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

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 □ 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\sectia@mail.ru
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\sectia@mail.ru
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\www.balti.md
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
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.DAC-09/2022 din 10.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ÎM  „Hotelul ”Bălți”

IDNO 1002602004012

Date de contact 

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

mun. Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1

hotelbalti@mail.ru                            tel. 069721118

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada 
lunii aprilie 2022, conform necesităților DGASPF a 
Primăriei mun.Bălți

55100000-1 1 serviciu
Nr. 41

10.05.2022
1 004 484,00

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 R        

Da □        

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

Nu R        
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 concu-
rentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:hotelbalti@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.11/2022 din 30.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/in-

vitatii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
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 □        

Servicii □

Lucrări R
Obiectul de achiziție

„Modernizarea schemei de alimentare cu energie ter-
mică a imobilului Serviciul Arhivă al Primăriei mun.Bălți 

din str.Decebal, 99A, mun. Bălți”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652785344185

Data publicării: 17/05/2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652785344185?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

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 □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652785344185?tab=contract-notice%20%20
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652785344185?tab=contract-notice%20%20
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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.DAC-11/2022 din 08.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL”Climatec”
IDNO 1005606002567

Date de contact 

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

MOLDOVA, mun.Orhei, str.Calusarilor, 29

rezan_alexandru@climatec.md   

Telefon       069165610

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclu-
siv TVA

1

„Modernizarea schemei de alimentare 
cu energie termică a imobilului Serviciul 
Arhivă al Primăriei mun.Bălți din str.Dece-
bal, 99A, mun. Bălți”

45331100-7 1 lucrare
Nr.124

16.06.2022
479 468,40

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 R        

Da □        

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

Nu R        
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 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:rezan_alexandru@climatec.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.12/2022 din 30.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@

gmail.com  dits.achizitii@gmail.com
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)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participa-
re)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie 

(IET) pe perioada lunii iunie a.2022, conform necesităților 
DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653048001362
Data publicării: 20/05/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653048001362?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653048001362?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653048001362?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R
Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
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.DAC-12/2022 din 03.06.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

 Denumire SRL ”Pascolina”
IDNO 1009600025979
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun.Chișinău, str. Ion Dumeniuk 18 ap.3A

pascolina@mail.ru   tel. 069270644

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

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 1 - Carne de la piept de cur-
can refrigerată în vid ori într-o at-
mosferă controlată, 0,800-2 kg

15100000-9 2 100 kg
Nr. 101

10.06.2022
327 600,00

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

 Denumire SC ”Villa Prodotti” SRL
IDNO 1016600007719
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

mun. Chișinău, str. Băcioii Noi, 19

villaprodotti@mail.ru   

tel. 060885999, 060882288, 022 846333
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

mailto:pascolina@mail.ru
mailto:villaprodotti@mail.ru
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclusiv 
TVA

1
Lotul 2 - Carne congelată de la 
piept de găini broiler cu fierbere 
rapidă (fără os)

15100000-9 1 680 kg
Nr. 102

10.06.2022
135 979,20

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 R        

Da □        

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

Nu R        
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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.16/2022 din 30.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet www.balti.md
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@

gmail.com  dits.achizitii@gmail.com
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)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunț de participa-
re)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție (repetat) Materiale și obiecte de uz gospodăresc, conform 

necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653910743203
Data publicării: 30/05/2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653910743203?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R
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 R

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
file:///D:\Setevaia\1.%20E-LICITAȚII\3%20DGASPF\Servicii%20hoteliere%202022%20-%20NFP\www.balti.md
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653910743203?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653910743203?tab=contract-notice
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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: 
Pe cale electronică: 1

2. 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.DAC-16/2022 din 15.06.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

 Denumire SRL „Asinv”
IDNO 1002602001723
Date de contact 

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

mun.Bălţi, str.Cosbuc 6

asinv.hoztovar@mail.ru   tel. 079811621

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul № 1 Prosop de hîrtie și hîrtie 
igienică 39000000-2 1 lot

Nr. 108

16.06.2022

73 775,00

2 Lotul № 3 Mătură 39000000-2 1 lot 26 548,00

3 Lotul №4 Dozatoare pentru săpun 
lichid, făraș, săpunieră 39000000-2 1 lot 4 080,00

4 Lotul № 5 Inventar pentru menaj și 
bucătărie 39000000-2 1 lot 13 477,00

5 Lotul № 10 Benzi de izolare 39000000-2 1 lot 1 935,00

6 Lotul № 11 Discuri pentru mașini de 
șlefuit și ferestrău 39000000-2 1 lot 3 387,00

7 Lotul № 15 Îmbrăcăminte pentru 
personal auxiliar 39000000-2 1 lot 4 200,00

Total 127 402,00

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

3. Alte informații:

mailto:asinv.hoztovar@mail.ru
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Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă 
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
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 con-
tract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3  din   29.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație, Tineret și Sport
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1007601010600
Adresa str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon/fax 022-23-30-63
E-mail dgets.achizitii@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Învățămînt

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

-

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație categorie generală la Centrul Municipal 

de Tineret Chișinău din str. Varlam 90
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1651221664562

Data publicării: 29.04.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055818/

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 10 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 10 oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: toate

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. 3 din 24.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Edif-Constr”
IDNO 1004600041406
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Date de contact 

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

Maria Vieru; Tel. 079439686

Email – edif_constr@mail.ru
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, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lucrări de reparație categorie 
generală la Centrul Municipal 
de Tineret Chișinău din str. 
Varlam 90

45400000-1 1 proiect

Nr. 5 din 
07.06.2022 1 389 679,18

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 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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2  din   29.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație, Tineret și Sport
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1007601010600
Adresa str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon/fax 022-23-30-63
E-mail dgets.achizitii@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Direcția Achiziții Publice
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Învățămînt

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

-

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație categorie generală la instituțiile de în-

vățământ subordonate DGETS (Școala Sportivă nr.8, Școala 
Sportivă specializată de Haltere; Centrul municipal de instrui-
re pentru copii și adolescenți care necesită condiții special de 
educație)

Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1651223699845
Data publicării: 29.04.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055820/

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

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: lotul I - 4 oferte; lotul II – 3 oferte; lotul III – 3 ofer-

te
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 10 oferte
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: toate

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 24.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
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pentru lotul II Lucrări de reparație la Centrul municipal de instruire pentru copii și adoles-
cenți care necesită condiții speciale de educație,str, Cetatea Albă 55
Denumire SRL Verilarproiect
IDNO 1002600002678
Date de contact 

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

Toi Alexandru; Tel. 022 728542

Email – verilar@list.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu       

 

pentru lotul III Lucrări de reparație a fațadei la Școala Sportivă Specializată de Haltere

Denumire JEKO Construct SRL
IDNO 1020600033333 
Date de contact 

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

Stancev Nicolae; Tel. 069220772

Email – jekoconstruct@gmail.com
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, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1  Lucrări de reparație la Centrul 
municipal de instruire pentru 
copii și adolescenți care nece-
sită condiții speciale de edu-
cație,str, Cetatea Albă 55

45400000-1 1 proiect

Nr. 3 din 
01.06.2022 409 737,58

2 Lucrări de reparație a fațadei 
la Școala Sportivă Specializată 
de Haltere

45400000-1

1 proiect

Nr. 4 din 
01.06.2022

349 046,07

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 (contractele) la care se referă 
anunțul respectiv

Nu □        

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 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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE  

Nr.  21052903 din   30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697    
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
CEBUC Andrian, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri 

Obiectul achiziției Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă 
suplimentară

Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1646823227370
Data publicării: 09.03.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21052903/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate - 
Nr. oferte primite Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 5

3. 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.138/22 din 06.06.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

4. Denumire 5. „FPC SOGNO” SRL
6. IDNO 7. 1004600013854
8. Date de contact  (adresa/ telefon/ fax/ 

e-mail/ pagina web)
9. Telefon: +(373 22) 727-525

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
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10. Asociație de operatori economici  

11. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □         Nu  

12. Subcontractanți

13. (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                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                      
Lot 24: Pensă hemostatică tip MI-
CRO-HALSTED, lung.125mm

33100000-1 6 buc Nr.06-121/22 
din 27.06.2022 1692,00

2 Lot 25: Forceps pentru disecție tip 
BABY-MIXTER, lung.180mm 33100000-1 4 buc Nr.06-121/22 

din 27.06.2022 1296,00

3 Lot 32: Penceta vasculara scurta 
tip DE BAKEY 33100000-1 4 buc Nr.06-121/22 

din 27.06.2022 2880,00

4 Lot 33: Penceta vasculara lung 33100000-1 2 buc Nr.06-121/22 
din 27.06.2022 1440,00

5 Lot 34: Penceta vasculara lungtip 
tip DE BAKEY 33100000-1 2 buc Nr.06-121/22 

din 27.06.2022 1728,00

6 Lot 36: Foarfece  scurt pentru tesut 33100000-1 4 buc Nr.06-121/22 
din 27.06.2022 4872,00

7 Lot 37: Foarfece lung pentru tesut 33100000-1 4 buc Nr.06-121/22 
din 27.06.2022 5160,00

8 Lot 48: Portac pentru răsucirea 
sârmei, lungimea 155 mm 33100000-1 2 buc Nr.06-121/22 

din 27.06.2022 2400,00

9 Lot 62: Forceps drept tip АLLIS 33100000-1 2 buc Nr.06-121/22 
din 27.06.2022 1044,00

10  Lot 85: Pensa porttampon COLLIN 
, drept, 240mm 33100000-1 11 buc Nr.06-121/22 

din 27.06.2022 6138,00

11 Lot 145: Translator pestru sîrma tip 
Giggli 33100000-1 10 buc Nr.06-121/22 

din 27.06.2022 5040,00

14. Denumire S.C. OXIVIT-MED S.R.L
15. IDNO 16. 1007600044280
17. Date de contact 

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

Telefon: 022 808 002

E-mail: info@oxivit-med.com 

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

20. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

21. Subcontractanți

22. (denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu      

mailto:info@oxivit-med.com
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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 3: Foarfece de disecție tip Met-
zenbaum, 180 mm

33100000-1 6 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 6590,82

2 Lot 20: Portac tip DE BAKEY cu 
inserți de carbon

33100000-1 4 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 3629,16

3 Lot 21: Portac tip DE BAKEY cu 
inserți de carbon

33100000-1 6 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 4960,74

4 Lot 22: Portac tip DE BAKEY cu 
inserți de carbon

33100000-1 6 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 5795,94

5 Lot 28: Foarfece de disecție tip 
MAYO, lung.170mm

33100000-1 6 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 6208,50

6 Lot 29: Pensă vasculară atraumat-
ică  tip DE BAKEY, lung.200 mm, 
2,0mm.

33100000-1
6 buc

Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 8794,50

7 Lot 30: Pensă vasculară atraumat-
ică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 
1,5mm 

33100000-1
4 buc

Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 6312,44

8 Lot 35: Foarfece pentru sistem tip 
Mayo

33100000-1 4 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 4139,00

9 Lot 41: Portac tip HEGAR-MAYO 
185 mm.

33100000-1 6 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 4658,88

10 Lot 42: Portac tip HEGAR-MAYO 
205 mm.

33100000-1 6 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 4970,82

11 Lot 43: Portac tip HEGAR-MAYO 
240 mm.

33100000-1 6 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 5997,18

12 Lot 44: Portac tip DE BAKEY, 250 
mm

33100000-1 6 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 5795,94

13 Lot 49: Forceps de disecție tip 
RESANO, din titan pentru muschi 
papilari

33100000-1
4 buc

Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 43925,56

14 Lot 51: Foceps hemostatic tip 
HALSTED MOSQUITO 200mm

33100000-1 2 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 1163,88

15 Lot 53: Pensă vasculară atraumat-
ică tip RESАNO, lung.230 mm, pre-
siune 170g.

33100000-1
4 buc

Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 12423,68

16 Lot 54: Pensă vasculară atraumat-
ică tip RESАNO, lung.270 mm, pre-
siune 170g.

33100000-1
4 buc

Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 12651,76

17 Lot 55: Pensă vasculară atraumat-
ică tip RESАNO, lung.270 mm, pre-
siune 300g.

33100000-1
4 buc

Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 13443,32

18 Lot 58: Retrаctor  manual tip ROSS 33100000-1 1 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 4900,37

19 Lot 66: Foarfeca pentru muschi 
papilari

33100000-1 2 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 41574,32

20  Lot 67: Pensă CARPANTIER, 
lung.250mm

33100000-1 1 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 10131,27

21 Lot 69: Clamp aortic 33100000-1 1 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 105600,00
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22 Lot 73: Pensă cardiochirurgicală 
minim-invazivă

33100000-1 1 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 30170,31

23 Lot 75: Portac cardiochirurgical 
minim-invaziv

33100000-1 1 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 30931,69

24 Lot 77: Foarfecă  cardiochirurgicală 33100000-1 1 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 20152,77

25 Lot 78: Împingător de noduri pen-
tru deget

33100000-1 1 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 10262,69

26 Lot 79: Foarfece de disecție tip De 
Bakey, lung.175mm

33100000-1 10 buc Nr.06-123/22 din  
27.06.2022 47242,80

23. Denumire 24. SC „Denolga Medical” SRL
25. IDNO 26. 1005600059558
27. Date de contact 

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

Telefon: 022 260-602

29. E-mail: olesea.cucerenco@yahoo.com 

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

31. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

32. Da □       Nu  

33. Subcontractanți

34. (denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

35. Da □       Nu      

36.  

Loturile atribuite:

Nr. crt.
Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-

crărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate 
de mă-

sură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lot 63: IMPINGATOR NODURI VАSCULАR

33100000-1 1 buc Nr.06-
124/22 din  
27.06.2022

4139,52

2 Lot 104: Pensa microlaringiana KLAIN-
SASSER curbată spre stânga

33100000-1 1 buc Nr.06-
124/22 din  
27.06.2022

9249,24

3
Lot 107: Decolator- ascipator   FREER

33100000-1 1 buc Nr.06-
124/22 din  
27.06.2022

4989,60

4
Lot 108: Decolator  FREER

33100000-1 1 buc Nr.06-
124/22 din  
27.06.2022

2651,88

5
Lot 109: Chiureta pentru sinus maxilar

33100000-1 1 buc Nr.06-
124/22 din  
27.06.2022

2725,80

6 Lot 111: Pensa STAMBERGER mușcător 
circular p/u sinusul frontal 

33100000-1 1 buc Nr.06-
124/22 din  
27.06.2022

13513,50

7 Lot 136: Aspirator – coagulator monopo-
lar pentru chirurgia endonazală

33100000-1 1 buc Nr.06-
124/22 din  
27.06.2022

3557,40

1. Denumire 37. Meditech SRL

mailto:olesea.cucerenco@yahoo.com
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38. IDNO 39. 1011600008593
40. Date de contact 

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

Telefon: +373 79 534 810

E-mail: grossu.marina@gmail.com 

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

43. (societate mixtă, consorțiu sau altele) 

44. Da □       Nu  

45. Subcontractanți

46. (denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

47. Da □       Nu      

48.  

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, ser-
viciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot 4: Foarfecevasculare 
tip THOREK, 180 mm

33100000-1 2 buc Nr. 06-122/22 din  
30.06.2022 2204,14

2 Lot 31: Retractor tip DES-
MARRES

33100000-1 1 buc Nr. 06-122/22 din  
30.06.2022 731,81

3 Lot 47: Retractor atrial tip 
COOLEY

33100000-1 2 buc Nr. 06-122/22 din  
30.06.2022 6063,55

4. Alte informații:-

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

        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contract-
ele) la care se referă anunțul respectiv

2022/S 043-112974 din 02.03.2022;

2022/S 051-134181 din14.03.2022.
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 -

  

mailto:grossu.marina@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.02 din 30.06.2022               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni
Localitate or. Nisporeni
IDNO 1007609005770
Adresa or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă 40
Număr de telefon/fax 0264-2-34-72
E-mail cs.nisporeni@ms.md
Adresa de internet cs.nisporeni@ms.md
Persoana de contact Lupu Veronica, tel. 078877306
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)

Prestator public de servicii medicale

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)

Conform legislației în vigoare

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri□

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparație curentă a cabinetului radiologic exis-

tent la IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652436686705

Data publicării: 13.05.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21056445/

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 □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652436686705
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

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 10 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire Nisprofcon SRL

IDNO 1003609010608

Date de contact 

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

or.Nisporeni, str. Sf. Petru 1, tel. 026424009, e-mail nisprofconsrl@
gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori econo-
mici  

(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, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație curentă a 
cabinetului radiologic existent la 
IMSP Centrul de Sănătate Nispo-
reni

45200000-9 lucrari Nr. 80 din 
20.06.2022

491228 lei

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:

mailto:nisprofconsrl@gmail.com
mailto:nisprofconsrl@gmail.com
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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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   _____ din_30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sănătate Cahul
Localitate mun. Cahul
IDNO 1013603001636
Adresa Str. Ștefan cel Mare, 27
Număr de telefon/fax 0299/3-29-12, 2-07-73 , fax 0299/2-54-86
E-mail cs.cahul@ms.md
Adresa de internet cs-cahul.md
Persoana de contact Podvalenco Irina, podvalencoi1986@gmail.com
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 medico-sanitară publică cu activitate  de 
acordarea serviciilor medicale.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
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

Bunuri □  

Obiectul de achiziție Reactivi, piese de schimb, consumabile de laborator 
vesela și articole de ustensilă (loturile neachiziționate)

Anunțul de participare Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1652166653389    (21056191)  
Data publicării: 10.05.2022
Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21056191/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:46

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:46
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:46

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. 6 din 14.06.2022,   s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

mailto:cs.cahul@ms.md
mailto:cs.cahul@ms.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652166653389
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Denumire SANMEDICO  SRL
IDNO 1003602008154
Date de contact 

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

MD – 2012, MD – 2059, mun Chișinău, str. A. 
Corobceanu, 7A, tel. 022/62-30-32, 

email: sanmedico.office@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 ÎM GBG-MLD SRL
IDNO 1003600117582
Date de contact 

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

 MD -2005 mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2  
tel.022/54-73-73,  

email: office@gbg.md;
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       

Denumire ECOCHIMIE S.R.L
IDNO 1002600052156
Date de contact 

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

 MD-2062  mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, 
ap.85, tel. 022/109-111, 

email: info@ecochimie.md;
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu       

Loturile atribuite:

SANMEDICO  SRL

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot II.  Reagenţi de hemostază și materiale de 
control pentru coagulometru Coatron X Eco 
Teco

33000000-0 1 lot

Nr.44 din 24.06.2022

62298,00

Lotul III: Specificaţii standard a reagenţilor,  
calibratorilor și materialelor de control  pen-
tru Analizatorul MISSION U 500 Automat, de 
tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM 
Nr. 374 din 05.05.2014)

33000000-0 1 lot 29041,20

TOTAL 91339,20

mailto:sanmedico.office@gmail.com
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GBG-MLD SRL

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

2 Lot I.  Reagenţi pentru investigaţii 
hematologice Cerinţe generale pen-
tru Lotul V  (în conformitate cu ordi-
nul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010)

33000000-0 1 lot

Nr.45 din 
24.06.2022

3480,00

Lotul  IV: Vesela și articole de usten-
silă (în conformitate cu ordinul MS 
RM Nr. 701 din 18.10.2010)

Vîrfuri albastre tip Gilson pentru doza-
toare manuale, cu fixare bună de pipe-
tă 100-1000mkl

33793000-5 4000 buc 432,00

Lotul V.  Specificaţii standard a rea-
genţilor, calibratorilor și materiale-
lor de control pentru Analizatorul 
ionoselectiv automat EasyLyte Na/K/
Cl (în conformitate cu ordinul MS RM 
Nr. 374 din 05.05.2014)

33000000-3 1 lot 64800,00

TOTAL 68712,00
ECOCHIMIE SRL 

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

3 Lotul IV:  Consumabile, vesela și articole de ustensilă (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 
18.10.2010)
Peroxid de hydrogen 33%-35%    

33793000-5

30 litri

Nr.46 din 
24.06.2022

1902,24
Slaid planșete pentru citirea se-
dimentului urinar, prevăzut cu 10 
camere de citire, grilaj de număra-
re, din masă plastică

4000 buc 34704,0

Vîrfuri albe / galbene tip Gilson 
pentru dozatoare manuale, cu fixa-
re bună de pipetă 0-200 mkl

70000 buc 5594,40

Pipete Pancenco, cu gradaţie pro-
nunţată 150 buc 690,0

Eprubete de centrifugă, conice din 
masă plastică, prevăzte cu gradație, 
volum 10 ml

1000 buc 551,40

Saci pentru pericol biologic, cu-
loare galbenă, inscripţionat sigla 
„PERICOL BIOLOGIC”,  cu densitate 
groasă a polietilenei, volum 20-30  
litri

1500 buc 3778,80

Pipete Pasteur, nesterile, din plas-
tic, gradate, volum 3 ml 500 buc 150,0

TOTAL 47370,84

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     

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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14 din 08 iunie 2022                  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48

E-mail -

Adresa de internet sr.cahul.anticamera@gmail.com

Persoana de contact Spital.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate cen-
trală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Instituția Medico-Sanitară Publică

Obiectul de activitate - servicii medico-sanitare

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura prin Negociere fără Publicarea Prealabilă a unui 
Anunț de Participare.

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile 
publice nr.131 din 03.07.2015 art.56 alin.(1) lit.(b).

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Produse alimentare iunie-iulie
Anunțul de participare Nr.: 

Data publicării: 
Link:  202213081 NFP

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
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 mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
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. 21 din 06 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:
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Denumire SRL Baguette

IDNO 1014600037741

Date de contact 

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

Mun.Chisinau, str.Voluntarilor,15;Tel.0068100320, e-mail: baguettecahul@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     

 

Denumire SRL Alim Total

IDNO 1014600000912

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Voluntarilor, 15;Tel.022/42-21-11, e-mail:alim.total@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     

 

Denumire SC Viocris Impex SRL

IDNO 1006600032107

Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str.Studenților,5/3;Tel.068430630, e-mail:viocrisimpex@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     

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de 
măsură

Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lot Nr.1  Produse cerealiere de morărit prelucrate 15800000-6 SRL Baguette

Nr.146 din 08.06.2022

299 331,24

Crupă de hrișcă 350 kg

Crupe de gris 200 kg

Crupe de  arnăut 260 kg

Crupe de arpacaș (перловка) 140 kg

Crupe de porumb 170 kg

Crupe de grâu 350 kg

Crupă de orez 300 kg

Crupe de orz 300 kg

Fulgi de ovaz 320 kg

Faina de grîu 140 kg

2 Lotul 2: Diverse produse alimentare 15800000-6

Ceai  negru (frunze întregi uscate) 40 kg

Oțet de masă 20 L

Paste fainoase - figuri 170 kg

Spaghete 120 kg

Tăieței de casă 110 kg

Zahar 500 kg

Sare iodată 130 kg
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Piper negru măcinat 1 kg

Verdețuri uscate(mărar, pătrunjel, leuștean) 3 kg

Suc natural 4400 buc

Lavaș 35 kg

Cacao 20 kg

Ulei de floarea soarelui 500 L

Sodă alimentară(bicarbonate de sodiu) 1,5 kg

Fasole albe 50 kg

Mazare 60 kg

3 Lotul 3:Fructe și legume prelucrate și conservate 15800000-6

Mazare verde conservată 210 kg

Pasta de roșii 250 kg

Fructe uscate asortate (mere uscate, pere) 200 kg

Stafide 40 kg

4 Lotul 6: Produse de origine animală, carne 15800000-6

Gambe de găină refrigerate 760 kg

Piept de pui refrigerat 470 kg

Aripi de pui refrigerat 460 kg

5 Lotul 4: Ouă de masă 15800000-6 SRL Alim Total

Nr.148 din 08.06.2022

13 671,00

Ouă dietice 6300 buc

6 Lotul 5: Pește congelat 15800000-6 SRL Viocris Impex

Nr.147 din 08.06.2022

52 980,00

Pește congelat de tip „Hec„ 1000 kg

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. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 01  din 30.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria s.Sofia,r-nul Drochia
Localitate s.Sofia,r-nul Drochia
IDNO 1007601007251
Adresa MD-5235,s.Sofia,r-nul Drochia
Număr de telefon/fax 0252 30236,067720348,069426366,0252 30238.
E-mail primariasofia@gmail.com
Adresa de internet sofia.localitati.md
Persoana de contact Magaleas Veaceslav
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)

Primărie, APL.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea oferelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Legea nr.131 din 03.07.2015 privind Achizițiile Publice

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □ X
Obiectul de achiziție Reparația drumurilor locale din s.Sofia,r-nul Drochia(-

varianta albă)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653062839840

Data publicării: 20.05.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21056904/

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 □ X

Nr. oferte primite Total: 6 (șase)
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 6(șase)
De la operatori economici dintr-un alt stat: nu 
Pe cale electronică:  da

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653062839840
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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. 01  din 20 iunie  2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului:

Denumire SRL”DROSTAL”
IDNO 1009607000546
Date de contact 

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

MD-5202,or.Drochia,str.Gudanov 18/2, tel:069305338, 
email:drostal@mail.ru

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 con-
tract)

Da □       Nu □   X   

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Reparația drumurilor locale din 
s.Sofia,r-nul Drochia(varianta 
albă)

45200000-9 1 Nr. 52 din 
30.06.2022

1338709,75

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 □  X      
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.

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).

tel:069305338
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 9 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul de Protecție și Pază de Stat
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601001104
Adresa mun. Chișinău, str. Sf. Țării, 26
Număr de telefon/fax 022 250-934, 022 250-922
E-mail achizitii@spps.md
Adresa de internet www.spps.md
Persoana de contact Mariana MAGLA
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Organ de stat cu atribuţii speciale în domeniul securităţii sta-
tului

2. 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 □
Obiectul de achiziție Tehnică de calcul și dispozitive periferice
Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1647003413145

https://achizitii.md/ro/public/tender/21053097/
Data publicării: 11.03.2022

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 □

Nr. oferte primite Total: 4 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4
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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 de reevalu-
are a grupului de lucru nr. 29 din 07.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru următorului ofertant:

Denumire BTS Pro SRL
IDNO 1008600061565
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V

Tel. (022) 870-140

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 

contractului
Suma, inclu-

siv TVA

1 Lotul 1 Calculator

30
20

00
00

-1

1 buc.

Nr. 58 din 
14.06.2022

64 542,00

2 Lotul 2 Calculator 1 buc. 16 284,00

3 Lotul 3 Calculator 1 buc. 20 232,00

4 Lotul 4 Calculator 2 buc. 32 538,00

5 Lotul 5 Monitor 2 buc. 7 236,00

6 Lotul 6 Dispozitiv multifuncțio-
nal 1 buc. 21 576,00

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

4. 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

mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante Nu sunt
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

Din 28.06.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Nina Lipciu

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 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/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare semestrul II a.2022

Anunțul de participare 15000000-8
Data publicării: 26.04.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21055609/   
ocds-b3wdp1-MD-1650957954479

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 uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

Nr. oferte primite Total: 8
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

https://achizitii.md/ro/public/tender/21055609/
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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. 35 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ALIM TOTAL

SRL BAGUETTE

Dant-Agro SRL

Panifcoop ÎCP

Dorianis&Co SRL
IDNO 1014600000912

1014600037741

1003609001903

1003600132567

1003601001929
Date de contact 

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

tel: 022 42 21 11 

e-mail: alim.total@mail.ru  

tel: 068100203 

e-mail: baguette.srl@mail.ru  

tel: 079472775

e-mail: dantagro@mail.ru  

tel: 078890402

e-mail: panifcoop@rambler.ru  

tel: 067130270

e-mail: dorianisco@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 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Alim-Total SRL 15000000-8 Nr._____ din 
28.06.2022 443995,60

2 Baguette SRL 15000000-8 Nr._____ din 
28.06.2022 292834,00

mailto:alim.total@mail.ru
mailto:baguette.srl@mail.ru
mailto:dantagro@mail.ru
mailto:panifcoop@rambler.ru
mailto:dorianisco@gmail.com
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3 Dant-Agro SRL 15000000-8 Nr._____ din 
28.06.2022 84000,00

4 Panifcoop ÎCP 15000000-8 Nr._____ din 
28.06.2022 38971,68

5 Dorianis&Co SRL 15000000-8 Nr._____ din 
28.06.2022 407050,92

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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.2 din 01 iulie 2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria s. Valea Perjei
Localitate r-ul Taraclia s. Valea Perjei 
IDNO 1007601008269
Adresa Str. Lenin 190
Număr de telefon/fax 0(291)47 2 36; 0(291)47 2 38
E-mail primariavaleaperjei@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Nereuța Ivan E.
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 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 □
Obiectul de achiziție Lucrări de reparare a drumurilor în s. Valea Perjei
Anunțul de participare Nr.: 21057071/ocds-b3wdp1-MD-1653458661301

Data publicării:  25.05.2022
Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653458661301

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: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
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. 3 din  08 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SRL „Masterdrum”
IDNO 1009600036472
Date de contact 

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

r-ul Cahul s. Zîrnești tel:069714080

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 Lucrări de reparare a drumurilor 
în s. Valea Perjei

45233142-6 1 proiect Nr.25 

din 
14.06.2022

1554378,60

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

mailto:contestatii@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. 3 din 01.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP ”Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1003600042163
Adresa mun. Chișinău, or. Durlești, str. N. Dimo 22/20
Număr de telefon/fax 022 785729, 022 785727
E-mail achizitii@snfr.md
Adresa de internet www.snfr.md
Persoana de contact Elena Todica
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)

SNMFR este o instituţie publică la autogestiune în care Mi-
nisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova are calitatea de Fondator, responsabilă de ţinerea 
evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor și frecvenţe-
lor radio, în scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe 
radio și al asigurării compatibilităţii electromagnetice

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  R 
Obiectul de achiziție Servicii de asigurare
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1650454950176

Data publicării: 20.04.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1650454950176?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț R

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

mailto:achizitii@snfr.md
http://www.snfr.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650454950176?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650454950176?tab=contract-notice
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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  30 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire CA „Asterra Grup” SA

IDNO 1006600032750
Date de contact 

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

mun. Chișinău, str. București, 81, tel: 069171264; 

e-mail: janetta@asterra.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □      

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da  □      Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da  □      Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA, lei

 *TVA nu se achită

1 Lot 1: Asigurarea automobile-
lor CASCO și a echipamentelor 
suplimentare –stațiilor mobile 
de radiomonitoring montate pe 
automobile, asigurarea echipa-
mentelor portabile de radiomo-
nitoring

  66514100-0 17 un. 21/06-1 din 
21.06.2022

173 233,57

2. Lot 2: Asigurarea stațiilor fixe 
de radiomonitoring, setului de 
echipamente utilizate pentru 
evaluarea conformității produ-
selor și instalațiilor tehnice

  66515200-5 19 un. 21/06-1 din 
21.06.2022

96 744,47

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 R        

Da □        

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

Nu R        
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).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 07.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Taraclia
Localitate Or. Taraclia, rn-ul Taraclia
IDNO 1007601006069
Adresa Str. Lenin 128
Număr de telefon 029424397
Număr de fax 029425774
E-mail oficial prim-tar@mail.ru
Adresa de internet www.taraclia.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexei Boşneaga, tel. 060622293

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: contract de valoarea mică □
Obiectul achiziției Продукты питания на первое полугодие 2022 года 

для ДС н. 2,3,4 в г. Тараклия
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1 245 205,44 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

N r : 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 -
MD-1639386310744
Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639386310744

Data publicării anunțului de participare 13.12.2021
Data (datele) și 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 și/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: Bugetul local□

http://www.mtender.gov.md


434

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 1 din 03.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL Baguette
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 02

Data:11.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 64 010,86 MDL

Inclusiv TVA: 76 824,25 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL Slavena Lux
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 03

Data:11.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 74 881,67 MDL

Inclusiv TVA: 89 858,00 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SA IUGINTERTRANS
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 04

Data:11.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 102 896,35 MDL

Inclusiv TVA: 111 130,00 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL Telemar
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 05

Data:11.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 66 150 MDL
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Inclusiv TVA: 79 380,00 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL Meatpromcom
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 06

Data:11.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 414 457,5 MDL
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Inclusiv TVA: 497 349,00 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 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]
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Temeiul juridic Art. 76, alin.  (7), pct. (4) al Legii 131din 03-07-2015 privind 
achiziţiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplica
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu s-au mai facut modificari

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lotul 3: Achizitionarea Специи pentru primul semestru al anului 2022 pentru gradinitele nr. 2, 3, 4 in orasul Taraclia 
in suma 76 824,25 MDL (SRL Baguette)

Lotul 4: Achizitionarea Консервация овощи и фрукты pentru primul semestru al anului 2022 pentru gradinitele 
nr. 2, 3, 4 in orasul Taraclia in suma 89 858,00 MDL (SRL Slavena Lux)

Lotul 5: Achizitionarea Хлеб и хлебобулочные pentru primul semestru al anului 2022 pentru gradinitele nr. 2, 3, 
4 in orasul Taraclia in suma 111 130,00 MDL (SA IUGINTERTRANS)

Lotul 6: Achizitionarea Замороженная рыба pentru primul semestru al anului 2022 pentru gradinitele nr. 2, 3, 4 
in orasul Taraclia in suma 79 380,00 MDL (SRL Telemar)

Lotul 7: Achizitionarea Мясо птицы si Lotul 8: Achizitionarea Мясо свинина и телятина pentru primul semes-
tru al anului 2022 pentru gradinitele nr. 2, 3, 4 in orasul Taraclia in suma  497 349,00 MDL (SRL Meatpromcom)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Expirarea termenului de executare al prezentelor contracte, iar valoarea initiala a contractelor nu a fost valo-
rificata pe deplin

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 04 din 07.07.2022   
a fost încheiat acordul adiţional privind Micsorarea Продукты питания на первое полугодие 2022 года 
для ДС н. 2,3,4 в г. Тараклия 

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Baguette 02/01 07.07.2022 35 930,65 MDL 43 116,78 MDL
SRL Slavena Lux 03/01 07.07.2022 46 558,99 MDL 55 870,79 MDL
SA IUGINTERTRANS 04/01 07.07.2022 68 967,50 MDL 74 484.90 MDL
SRL Telemar 05/01 07.07.2022 45 360,00 MDL 54 432,00 MDL
SRL Meatpromcom 06/01 07.07.2022 252 055,45 MDL 302 466,54 MDL

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. 02 din 07.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Taraclia
Localitate Or. Taraclia, rn-ul Taraclia
IDNO 1007601006069
Adresa Str. Lenin 128
Număr de telefon 029424397
Număr de fax 029425774
E-mail oficial prim-tar@mail.ru
Adresa de internet www.taraclia.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexei Boşneaga, tel. 060622293

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: contract de valoarea mică □
Obiectul achiziției Продукты питания на первое полугодие 2022 года 

для ДС н. 2,3,4 в г. Тараклия (REPETAT)
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 813 041,69 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

N r : 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 -
MD-1641386032826
Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1641386032826

Data publicării anunțului de participare 05.01.2022
Data (datele) și 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 și/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: Bugetul local□

http://www.mtender.gov.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 2 din 02.02.2022

Denumirea operatorului economic SRL Serviabil FCP
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 16

Data:02.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 678 025,09 MDL

Inclusiv TVA: 737 494,00 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 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 Art. 76, alin.  (7), pct. (4) al Legii 131din 03-07-2015 privind achiziţiile publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplica
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu s-au mai facut modificari

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lotul 1: Achizitionarea Молочные продукты pentru primul semestru al anului 2022 pentru gradinitele nr. 2, 3, 4 
in orasul Taraclia in suma 737 494,00 MDL (SRL Serviabil FCP)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Expirarea termenului de executare al prezentelor contracte, iar valoarea initiala a contractelor nu a fost valo-
rificata pe deplin

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 05 din 07.07.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Micsorarea Продукты питания на первое полугодие 2022 года 
для ДС н. 2,3,4 в г. Тараклия

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

SRL Serviabil FCP INITIAL:  678 025,09 MDL

DUPA MODIFICARE: 

              406 530,15  MDL

INITIAL: 737 494,00 MDL

DUPA MODIFICARE: 487 836,18 
MDL

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. 07 din 12.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabili-
tăți (adulte) com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon 023041223
Număr de fax 023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1651730803091
Data deschiderii ofertelor 10.06.2022
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1651730803091
Data publicării în BAP 05.05.2022
Data (datele) și 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 Produse alimentare pentru simestrul II al anului 2022

Cod CPV 15800000-6

Contractul se referă la un proiect și/sau pro-
gram finanțat din fonduri ale Uniunii Europe-
ne

Nu □

Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □

Buget CNAM □

Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [indicați]

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651730803091
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651730803091
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Data deciziei de atribuire a contractului 17.06.2022

Operatorului economic cîștigător SRL Debut-Sor SRL Telemar SA Lactis

Date de contact ale  operatorului economic 23030831 022479098 069104672

Nr. contract de achiziție 24LP 27LP 30LP
Data contract de achiziție 29  iunie 2022 29  iunie 2022 29  iunie 2022
Valoarea contractului de achiziție 260400,00 155700,00 1191672,00
Termen de valabilitate 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările 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 [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor 20724,00 lei/ 41520,00 lei/ 510260,00 lei
Informații privind creșterea 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

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau 
valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

1. SRL  „Debut-Sor” a cîștigat un contract în valoare de:

- 260400,00 lei MD:

Astfel se micșorează prezentul contract cu suma de :

- 20724,00 lei MD.

2. SRL  „Telemar” a cîștigat un contract în valoare de:

- 155700,00 lei MD:

Astfel se micșorează prezentul contract cu suma de :

- 41520,00 lei MD.

3. SA  „Lactis” a cîștigat un contract în valoare de:



440

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

- 1191672,00 lei MD:

Astfel se micșorează prezentul contract cu suma de :

- 510260,00 lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu majorarea prețurilor la produsele alimentare și insuficiența mijloacelor financiare alocate pentru aceste 
produse, grupul de lucru a decis de a micșora contractele sus menționate.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

În legătură cu majorarea prețurilor la produsele alimentare și insuficiența mijloacelor financiare alocate pentru aceste 
produse, grupul de lucru a decis de a micșora contractele sus menționate.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică:

	Nr. 24LP din 29.06.2022  a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 09  din 12.07.2022 privind:

Micșorarea contractului cu OE SRL „Debut-Sor”  cu:
- 20724,00 lei MD.

Astfel se micșorează suma contractului cu 20724,00 lei MD, constituind   239676,00 lei MD.

	Nr. 27LP din 29.06.2022  a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 10  din 12.07.2022 privind:

Micșorarea contractului cu OE SRL „Telemar”  cu:
- 41520,00 lei MD.

Astfel se micșorează suma contractului cu 41520,00 lei MD, constituind  114180,00 lei MD.

	Nr. 30LP din 29.06.2022  a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 11  din 12.07.2022 privind:

Micșorarea contractului cu OE SA „Lactis”  cu:
- 510260,00 lei MD.

Astfel se micșorează suma contractului cu 510260,00 lei MD, constituind   681412,00 lei MD.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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  

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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 Anunț privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 05 din 07.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabili-
tăți (adulte) com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon 023041223
Număr de fax 023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată Licitație deschisă
Nr. procedurii ocds-b3wdp1-MD-1637317788106
Data deschiderii ofertelor 14.12.2021
Nr. BAP  ocds-b3wdp1-MD-1637317788106
Data publicării în BAP 19.11.2021
Data (datele) și 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 Produse alimentare pentru simestrul I al anului 2022

Cod CPV 15800000-6

Contractul se referă la un proiect și/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]

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637317788106
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637317788106
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Data deciziei de atribuire a contractului 20.12.2021

Operatorului economic cîștigător SRL Telemar

Date de contact ale  operatorului economic 022479098

Nr. contract de achiziție 08LP

Data contract de achiziție 28  decembrie 2021

Valoarea contractului de achiziție 148500,00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție 15.07.2022

IV. Date cu privire la modificările 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 [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor 44550,00 lei
Informații privind creșterea 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

Nu □

Da □

[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau 
valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

SRL  „Telemar” a cîștigat un lot :

- Pește congelat Hec 3000 kg x 49,50 lei/kg= 148500,00 lei MD.

Astfel se micșorează prezentul contract la următorul lot:

- Pește congelat Hec 900 kg x 49,50 lei/kg= 44550,00 lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu finalizarea perioadei de executare a contractului se micșorează prezentul contract cu 44550,00 lei MD.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

În legătură cu finalizarea perioadei de executare a contractului se micșorează prezentul contract cu 44550,00 lei MD.
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VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr. 08LP 
din 28.12.2021 a fost încheiat acordul  adiţional  Nr. 07  din 07.07.2022 privind:

Micșorarea contractului cu OE SRL „Telemar ” cu suma de:
- 44550,00 lei MD.

Astfel se micșorează suma contractului cu 44550,00 lei MD , constituind 103950,00 lei MD.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

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  

mailto:BAP@tender.gov.md
mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1/11 din 11.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria or. Vatra
Localitate Or. Vatra, mun, Chișinău
IDNO 1007601009554
Adresa Or,Vatra , str. Ștefan Vodă 5
Număr de telefon 0-22596004,
Număr de fax 0-2261-59-51
E-mail oficial primariavatra@gmail.com 
Adresa de internet www.primariavatra.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Bruma Tatiana, 069345938

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri √  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimenatre pentru prima jumatate a anului 

2022, 01.01.2022-30.06.2022, pentru Gradinita Cresa nr. 
193 din orașul Vatra

Cod CPV
 

15800000-6

Valoarea estimată a achiziției 609 626 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639115172245 

www.achizitii.md 

Data publicării anunțului de participare 10.12.2021
Data (datele) și 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 și/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: buget local ]

mailto:primariavatra@gmail.com
http://www.primariavatra.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639115172245
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639115172245
http://www.achizitii.md
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL ”CredoPrim
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1, 

Data:06.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 243 870,37

Inclusiv TVA: 264 920
Termen de valabilitate 10.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL”Villa Prodotti”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  Nr.2 , 

Data:06.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 181 583,75

Inclusiv TVA: 217 900,50
Termen de valabilitate 10.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL”Viocris Impex”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  Nr.3 , 

Data:06.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 47 809,60

Inclusiv TVA: 57 371.52
Termen de valabilitate 10.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic SRL”Lovis Angro”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.4 

Data:06.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 251 308,51

Inclusiv TVA: 288 028
Termen de valabilitate 10.07.2022
Termen de execuție 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 Art.76 alin.(2) și alin.(6) al Legii 131/2015
Creșterea 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 și după modificare:
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(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractele de achiziție publică nr.1,2,3,4 din 06.01.2022 au fost încheiate în scopul procurării produselor alimentare 
pentru IET 193, or. Vatra , care este frecventată in jur de 170 copii. Volumul produselor achiziționate pentru perioada 
01.01.2022-10.07.2022 nu a fost consumată în întregime. Conform planului de achiziții pe anul 2022 este planificată 
achiziționarea produselor alimentare prin procedura COP, pentru a fi aprovizionată IET 193, or. Vatra și a doua jumăta-
te a anului 2022 cu produse alimentare, este necesar de a micșora contractul de achiziții publice,pentru a fi deblocați 
banii si de recurs la achiziționarea produselor alimentare în volumul conform specificației înaintate de directorul 
IET193, or. Vatra pentru aproximativ 170 copii. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 1.Volumul de produse contractat nu  a fost consumat în volum de 100% în perioada contractată, este necesar de mic-
șorat contractul de achiziții pentru a fi deblocați banii, și de inițiat  achiziția de produse alimentare pentru aII jumătate 
a anului 2022 pentru IET 193, or. Vatra, în volum ce ar asigura alimentația 170 copii.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție:

  nr.1 din  06.01.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea  prețului contractului

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/aso-
ciere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

”CredoPrim”SRL autohton 8 11.07.2022 67 200,46 72 576,50

nr.2 din  06.01.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea  prețului contractului

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:

Cu capital autoh-
ton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

”Villa Prodotti”S-
RL

autohton 9 11.07.2022 111 199,59 133 439,51

nr.3 din  06.01.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea  prețului contractului

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:

Cu capital autoh-
ton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

”Viocris Impex”S-
RL

Autohton 10 11.07.2022 12 910.73 15 492,88

nr.4 din  06.01.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea  prețului contractului
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Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:

Cu capital autoh-
ton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

”Lovis Angro” Autohton 11 11.07.2022 92 723,34 111 268.01

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. 01/21049733 din 30.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Strășeni
Localitate Or. Strășeni
IDNO 1003600158309
Adresa str. T. Ciorbă 11/1
Număr de telefon (0237)-22-448
Număr de fax (0237)-22-448
E-mail oficial srstraseni@ms.md
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cristina MĂMĂLIGĂ, 067 412 255, ap.spitalulstraseni@
gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție PCererea ofertelor de prețuri  □Licitație deschisă  □Alte-
le: [Indicați]

Obiectul achiziției ”Produse Alimentare Produse Alimentare pentru se-
mestrul I, anul 2022 (REPETAT)”

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 266 765 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

21049733/ ocds-b3wdp1-MD-1641473194139
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1641473194139?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 06.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul.

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri P     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu P  Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM P

Buget CNAS □     Surse externe □ 

P Alte surse: [Buget propriu]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Decizia de atribuire a contractului de achiziție nr. 01 din 
„26” ianuarie 2022

Denumirea operatorului economic ”CREDOPRIM” SRL

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641473194139?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641473194139?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru AP-05/2022
01.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 236492,92
Inclusiv TVA: 257528,00

Termen de valabilitate 01.01.2022-30.06.2022
Termen de execuție 01.01.2022-30.06.2022

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  P

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Nu este cazul]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Nu este cazul]

Alte informații relevante [Nu este cazul]

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Denumire operator economic Valoarea modificărilor 
Suma inițială Suma micșorată

Fără TVA Inclusiv 
TVA

Fără TVA Inclusiv TVA

”CREDOPRIM” SRL , 
Contract nr. AP-05/2022 din 01.02.2022 
privind achiziţionarea: 
Produse Alimentare pentru semestrul I, 
anul 2022 (REPETAT) (Lotul 10 Produse 
lactate, Lotul 13 Lapte pentru salariați care 
activează în condiții nocive de muncă)

236492,92 257528,00 74483,30 81094,25

Specificaţia de preț:

Numărul  procedurii de achiziție 21049733/ocds-b3wdp1-MD-1641473194139 din 06.01.2022

Obiectul de achiziției: ”Produse Alimentare Produse Alimentare pentru  semestrul I, anul 2022 (REPETAT)”

Cod CPV Denumirea 
bunurilor

Uni-
tatea 

de mă-
sură

Can-
ti-

tatea

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ 
unitar 

(cu 
TVA)

Suma 
fără 
TVA 

 

Suma cu TVA Termenul de 
livrare 

Clasificație bug-
etară (IBAN)
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Lotul 10 Pro-
duse lactate

            Livrarea - 3/
săptămână, 

Marți, Joi, Vineri, 
de la 08:00-15:0, 
zilele vor  fi ex-
pres prevăzute 
la momentul 

încheierii con-
tractului de 

achiziție pub-
lică.

 

M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A15800000-6 Lapte L. 2500 12,96 14,00 32400,00 35000,00

15800000-6 Chefir L. 2000 16,67 18,00 33340,00 36000,00

15800000-6 Brânză de vaci Kg. 900 63,89 69,00 57501,00 62100,00

15800000-6 Smântână Kg. 450 40,74 44,00 18333,00 19800,00

15800000-6 Unt Kg. 500 143,52 155,00 71760,00 77500,00

15800000-6 Cașcaval Kg. 150 117,50 141,00 17625,00 21150,00

  Total Lot:       230959,00 251550,00  
  Lotul 13 Lapte 

pentru salariați care 
activează în condiții 

nocive de muncă

           

M
D

25
M

L0
00

00
00

02
25

13
24

28
8 

   
M

D
80

M
L0

00
00

00
02

25
16

24
28

9  
    

15800000-6 Lapte L. 427 12,96 14,00 5533,92 5978,00

  Total Lot:       5533,92 5978,00    

TOTAL: 236492,92 257528,00
 
 
Anexa nr. 2 la Contractul nr.  AP-05/2022 din 01.02.2022 până la modificare

Anexa nr. 2 la Contractul nr.  AP-05/2022 din 01.02.2022 după modificare

Specificaţia de preț:

Numărul  procedurii de achiziție 21049733/ocds-b3wdp1-MD-1641473194139 din 06.01.2022

Obiectul de achiziției: ”Produse Alimentare Produse Alimentare pentru  semestrul I, anul 2022 (REPETAT)”

Cod CPV Denumirea 
bunurilor

Uni-
tatea 

de mă-
sură

Canti-
tatea

Preţ 
unitar 
(fără 
TVA)

Preţ uni-
tar (cu 
TVA)

Suma 
fără 
TVA 

 

Suma cu 
TVA

Termenul de 
livrare 

Clasificație 
bugetară 

(IBAN)

 
Lotul 10 Pro-
duse lactate

            Livrarea - 3/
săptămână, 

Marți, Joi, Vineri, 
de la 08:00-15:0, 
zilele vor  fi ex-
pres prevăzute 
la momentul 

încheierii con-
tractului de 

achiziție publică.

 

M
D

26
TR

PC
CQ

51
84

30
A

00
08

4A
A15800000-6 Lapte L. 1720 12,96 14,00 22291,20 24080

15800000-6 Chefir L. 1431 16,67 18,00 23854,77 25758

15800000-6 Brânză de vaci Kg. 541 63,89 69,00 34564,49 37329

15800000-6 Smântână Kg. 239 40,74 44,00 9736,86 10516

15800000-6 Unt Kg. 380 143,52 155,00 54537,60 58900

15800000-6 Cașcaval Kg. 103,75 117,50 141,00 12190,63 14628,75

  Total Lot:       157175,55 171211,75  

Lotul 13 Lapte pentru salariați care activează în condiții nocive de muncă
MD25ML000000002251324288    
MD80ML000000002251624289      15800000-6 Lapte L. 373 12,96 14,00 4834,08 5222,00

  Total Lot:       5533,92 5978,00    

TOTAL: 162009,625 176433,75
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IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

  Din cauza că numărul pacienților internați în staționar (Secțiile spitalicești) au scăzut din mo-
tive imputabile Autorității Contractante, nu a putut fi executat integral Contractul nr. AP-05/2022 din 
01.02.2022 privind achiziţionarea: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 (REPETAT) (Lo-
tul 10 Produse lactate, Lotul 13 Lapte pentru salariați care activează în condiții nocive de muncă) . 
Urmare a analizării situației create, Grupul de lucru  a decis ca suma contractului menționat anterior să fie micșorat.

V. Rezultatele examinării:

  În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01/21049733 
din 30.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii Contractului nr. AP-05-2022 din 01.02.2022.

Denumire operator economic Nr. și data acordului adi-
țional

Valoarea modificărilor                            (de micșo-
rare)

Fără TVA Inclusiv TVA

”CREDOPRIM” SRL Nr. 01/AP-05/2022 din 
30.06.2022

74483,30 81094,25

 

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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A N U N Ț
 privind modificarea contractului de achiziții publice

privind achiziționarea Produselor alimentare pentru anul 2022

 (Carcase de pui broiler congelate și Carne de porcine congelată) 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1635769377793 /002 din 08.07.2022

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 Produse alimentare (Carcase de pui broiler congelate și 
Carne de porcine congelată) pentru anul 2022

Cod CPV 15100000-9
Valoarea estimată a achiziției 10 000 000,00 lei

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guverna-
mental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1635769377793?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 01.11.2021
Data (datele) și 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=259949 

2022/S 007-014694

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 și/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-1635769377793 /001 din 
15.12.2021 

Denumirea operatorului economic SRL „Carnprodlux”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 5 LD
Data: 03.01.2022

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:victoria.bradu@anp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793?tab=contract-notice
https://enotices.ted.europa.eu/procedureInformation?procedureId=259949
https://enotices.ted.europa.eu/procedureInformation?procedureId=259949
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 2 901 670,19 lei
Inclusiv TVA: 3 482 024,35 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție Cel puțin odată la 20 zile, la solicitarea Instituțiilor Peni-
tenciare; 31.12.2022

4. 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  

R  Rezilierea parțială a contractului  

□ Altele 

Temeiul juridic

Pct. 12.2 al Contractului de achiziții publice nr. 5 LD din 03 ianuarie 2022 
„părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină 
asupra, modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul 
apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale aces-
tora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”.

Pct. 8.1 din contractul nr. 5 LD din 03 ianuarie 2022 „Rezoluțiunea Contractu-
lui se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.”

Alin. (2), lit. (a) art. 920 din Codul Civil al RM „dacă există un temei de rezoluți-
une pentru neexecutare în privința unei tranșe căreia îi poate fi atribuită o con-
traprestație, autoritatea contractantă are dreptul la rezoluțiunea contractului 
în privința acelei tranșe (rezoluțiune parțială)”;

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz)

-

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:

Nr.

lot

Denumirea bu-
nurilor Cantitatea

Preţul unitar, lei Suma totală, lei

Fără 
TVA Cu  TVA Fără TVA Cu TVA

1 2 3 4 5 6 7

1.
Carne de porci-

ne congelată  
Cod CPV: 15113000-3

50 281,94 
kg

2 901 670,19 
lei 3 482 024,36 lei

P.1 – Taraclia 2 618,88 kg 57,708 69,25 151 130,32 181 357,44

P.2 – Lipcani 2 495,69 kg 57,708 69,25 144 021,27 172 826,53

P.3 – Leova 3 140,37 kg 57,708 69,25 181 224,37 217 470,52

P.4 – Cricova 5 721,38 kg 57,708 69,25 330 169,30 396 205,56

P.5 – Cahul 1 064,43 kg 57,708 69,25 61 426,13 73 711,67
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P.6 – Soroca 6 084,09 kg 57,708 69,25 351 100,57 421 323,23

P.7 – Rusca 2 302,24 kg 57,708 69,25 132 857,57 159 430,02

P.9 – Pruncul  3 599,81 kg 57,708 69,25 207 737,74 249 286,70

P.10 – Goian 360,89 kg 57,708 69,25 20 826,24 24 991,53

P.11 – Bălți 2 136,62 kg 57,708 69,25 123 300,07 147 960,93

P.13 – Chișinău 6 766,19 kg 57,708 69,25 390 463,19 468 558,55

P.15 – Cricova 4 562,50 kg 57,708 69,25 263 292,75 315 953,12

P.16 – Pruncul 2 293,11 kg 57,708 69,25 132 330,69 158 797,86

P.17 – Rezina 2 139,81 kg 57,708 69,25 123 484,16 148 181,84

P.18 – Brănești 4 995,94 kg 57,708 69,25 288 305,71 345 968,84

Specificaţia Tehnică:  Carne curată, cu grăsime pînă la 10%,  fără sânge, șoric și fără oase. Cerințe stabilite prin Hotărârea 
Guvernului nr. 696 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul 
și comercializarea” și Hotărârii Guvernului        nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind 
contaminanții din produsele alimentare. Termen de valabilitate - minim 4 luni din momentul livrării. Livrarea: Cel puțin 1 dată 
la  20 zile, în termen de 3 zile după data solicitării Instituțiilor Penitenciare; Timpul de livrare luni-vineri ora 8:00-16:00.

Producătorul – SRL Carnprodlux. Ţara de origine – Republica Moldova.

TOTAL
2 901 670,19 

lei 3 482 024,36 lei

După modificare:

Lotul  „Carne de porcine congelată”

Conform con-
tractului

Cantitate 
livrată

Conform 
modificării

Suma conform contractului

 per lot, lei

Sumă achitată,

lei

Suma după modificare

 per lot, lei  

Fără TVA Cu TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA

50 281,94 kg 29 268,10 kg
- 

21 013,84 
kg

2 901 670,19 3 482 
024,36 2 026 815,98 - 1 212 673,65 - 1 455 208,38

Total suma rezoluționată cu TVA - 1 455 208,38 lei

Achitat cu TVA 2 026 815,98 lei

	 Conform contractului cantitatea totală a lotului „Carne de porcine congelată” a constituit 50 281,94 kg;

	 Valoarea contractului a constituit 3 482 024,35 lei, inclusiv TVA;

	 Cantitatea livrată a lotului „Carne de porcine congelată” constituie 29 268,10 kg;

	 Valoarea achitată a contractului constituie 2 026 815,98 lei, inclusiv TVA; 

	 Se reziliază cantitatea rămasă a lotului „Carne de porcine congelată” cu 21 013,84 kg;

	 Suma rezoluționată a contractului constituie 1 455 208,38 lei, inclusiv TVA;

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Administrația Națională a Penitenciarelor și SRL „Carnprodlux” au încheiat contractul              nr. 5 LD din 
03.01.2022, atribuit conform procedurii LD nr.  ocds-b3wdp1-MD-1635769377793 din 09.12.2021, având ca obiect 
„Produse alimentare (Carcase de pui broiler congelate și Carne de porcine congelată) pentru anul 2022”.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793
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La data de 03.06.2022, SRL „Carnprodlux” a înaintat un demers, prin care aduce la cunoștința Grupului de lucru că 
se află în imposibilitate de a-și onora integral obligațiunile față de contractul            nr. 5 LD din 03.01.2022 și solicită 
rezoluțiunea parțială a contractului, lotul „Carne de porcine congelată” – pentru cantitatea rămasă din totalul de 50 
281,94 kg, motivând prin creșterea galopantă a prețurilor la produsele alimentare în contextul crizei economice, atât 
pe plan național cât și internațional, fapt ce atrage pierderi financiare colosale și riscul de faliment. 

Analizând argumentele descrise în demersul operatorului economic, Administrația Națională a Penitenciarelor, a 
emis răspuns prin care a  informat SRL „Carnprodlux”, conform prevederilor               art. 76 alin. (5) din Legea 131/2015, 
operatorul economic execută necondiționat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințe-
le de calitate și prețul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage 
după sine răspunderea operatorului economic conform legislației și clauzelor contractului de achiziții publice.

Deasemenea s-a indicat că, potrivit prevederilor art. 904 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova, neexecutarea 
obligației debitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă 
debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

În acest sens, conform instrucțiunilor și recomandărilor Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din data de 14.04.2022, 
operatorului economic i s-a solicitat să demonstreze prin documente justificative cauza concretă (de exemplu: 
calculul variațiilor prețurilor însoțit de factură, invoice, raport contabil, act de verificare a stocului intern, etc.) precum 
că executarea contractului a devenit extrem de oneroasă pentru a o mai putea menține în sarcina sa, cât și afectarea 
lanțului de aprovizionare, provocată de conflictul din Ucraina.

Drept răspuns, SRL „Carnprodlux” a prezentat facturile de achiziționare a bunului contractat de la producător, și con-
tractul încheiat între SRL „Carnprodlux” și Î.M „Porco Bello” SRL prin care se confirmă rata de creșterea cu 35,18% a 
prețurilor medii de consum pentru produsele de carne. 

Drept urmare, Grupul de lucru a acceptat solicitarea operatorului economic SRL „Carnprodlux” privind rezoluțiunea 
parțială a contractului nr. 5 LD din 03.01.2022, cu mențiunea din pct.1 lit. a) prevăzută în dispoziția Ministerului Fi-
nanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022 „fără solicitarea includerii în lista de interdicție și fără a i se reține garanția de bună 
execuție, dacă acesta a fost concepută”.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional 
privind rezilierea parțială a contractului nr. 5 LD din 03.01.2022, pentru lotul „Carne de porcine congelată” 
(cantitatea de 21 013,84 kg, din totalul de 50 281,94 kg).

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data 
acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SRL „Carnprodlux” capital autohton 
(social)

1 AA / 5 LD

08.07.2022
- 1 212 673,65 

lei - 1 455 208,38 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 Pretura sectorului Botanica
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 10076010096025
Adresa Str. Teilor, 10
Număr de telefon 022 76 75 75
Număr de fax 022 76 75 75
E-mail pretura.botanica@pmc.md
Pagina web oficială www.botanica.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ionaș Natalia; tel: 060688775; nionash@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă X 
Obiectul achiziției Lucrări de reparații curente în cadrul Parcului ,,Valea Tran-

dafirilor”, sectorul Botanica, mun. Chișinău
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 879 075 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: MD-1633431183272
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1633431183272

Data publicării anunțului de participare 05.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uni-
unii Europene

Nu X

Da □

Sursa de finanțare Bugetul de stat X

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

01.11.2021

Denumirea operatorului economic ,,Mavitex-Cons” SRL
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 54
Data: 02.11.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 875 165,59
Inclusiv TVA: 1 050 198,708

Termen de valabilitate 30.11.2022
Termen de execuție 30.11.2022

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  X

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7), pct. 1) și 2) din Legea 131/2015 privind achizițiile 
publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 1191657,47
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)
- Locuri de odihnă:
•	 Beton turnat în ziduri, pereți – 2,85m3; Strat de mortar ciment-nisip – 22,58m2

- Fațada de piatră:
•	 Refacerea rosturilor – 116,2m2; Reparații de tencuieli – 14 m2

- Trotuar sector 1:
•	 Strat de fundație din piatră spartă – 13,5m3; Refacerea de fundații – 3,9m3

- Trepte:
•	 Start de mortar ciment-nisip – 288,81m2; Placarea contratreptelor – 41,11m2

- Pereți:
•	 Refacerea rosturilor – 34,2m2

- Trotuar sector 2
•	 Refacerea fundației – 1,5m3

- Împrăștierea pământului afânat – 40,5m3; Încărcarea și transportarea pământului, 28,5 t

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- se consideră necesară achiziţionarea de la Antreprenor a unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în 
contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia.

III. Rezultatele examinării:

A încheia Acord Adițional nr. 1 din data: 11.07.2022 în sensul ajustării contractului de antrepriză nr. 54 din 
02.11.2021 prin majorarea valorii contractului în mărime de 141458,77 lei, ceea ce constituie 13,5% din 
valoarea contractului inițial.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

,,Mavitex-Cons” SRL 76 11.07.2022 117882,30 141458,77
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 12-2022/001 din 12.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Localitate mun.Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon 0231-2-10-34 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax 0231-20391
E-mail oficial serviciulachizitiipublice@gmail.com   dits.achizitii@

gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liliana Ceremuș , tel. 023154622

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție R Cererea ofertelor de prețuri 

□ Licitație deschisă  □Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru instituțiile de educație 

timpurie (IET) pe perioada lunii iunie a.2022, conform 
necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Cod CPV 15100000-9

Valoarea estimată a achiziției 381 500,00 fără TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653048001362

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1653048001362?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 20/05/2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri R     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Bugetul local

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653048001362?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653048001362?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Pascolina”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:101

Data: 10.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 273 000,00

Inclusiv TVA: 327 600,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art.76 alin.(7), pct.4 din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii Nr.ocds-b3wdp1-MD-1653048001362 din 30.05.2022 de achiziționare a Produselor alimenta-
re pentru instituțiile de educație timpurie pe perioada lunii iunie 2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. 
Bălți, au fost încheiate 2 contracte de achiziție publică cu următorii agenți economici:

1. SRL ”Pascolina” - contractul nr.101 din 10.06.2022 în suma de 327 600,00 lei cu TVA;

2. SC ”Villa Prodotti” SRL- contractul nr.102 din 10.06.2022 în suma de 135 979,20 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

DÎTS a Primăriei mun.Bălți, prin demersul nr.02-10/477 din 06.07.2022, a solicitat micșorarea contractului nr.101 din 
13.10.2021 încheiat cu SRL ”Pascolina”:

Motivul micșorării rezidă din faptul că zilele frecventate de copii în semestrul I anului 2022 au fost mai puține compa-
rativ cu cele planificate pentru această perioadă și astfel solicitarea de la instituțiile preșcolare din subordinea DÎTS a 
fost mai mică decît cea planificată.

Denumirea operatorului  
economic

Numărul 
și data 

contractului/ acordului-cadru

fără TVA

Valoarea contractului Suma micșorării, 
inclusiv TVA

inclusiv TVA

SRL ”Pascolina” 101 10.06.2022 273 000,00 327 600,00 185 328,00
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VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-12/2022/001 din 
12.07.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului nr.101 din 10.06.2022, încheiat cu  SRL 
”Pascolina” pentru lotul 1 ”Carne de la piept de curcan refrigerată în vid ori într-o atmosferă controlată, 0,800-2 
kg”  cu  – 185 328,00 lei cu TVA.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Pascolina” 1 12.07.2022 -154 440,00 -185 328,00
 
 
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. 22 din 11 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni
Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO 1007601009990
Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon 022326976
Număr de fax 022326976
E-mail oficial info@stauceni.md, 
Adresa de internet www.stauceni.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reconstrucția intersecției și căii de acces către gră-

dinița ”Sălcioara”- intersecția str. Grătiești-str. Con-
structorilor, com. Stăuceni mun. Chișinău

Cod CPV 4520000-9
Valoarea estimată a achiziției 741 920 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1654622535583
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654622535583?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 07.06.2022
Data (datele) și 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 și/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]

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654622535583
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

20.06.2022

Denumirea operatorului economic Edilitate S.A.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 99

Data: 27.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 630 161,70

Inclusiv TVA: 756 194.04
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30 zile

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 131/2015

Art. 76 alin (7) pct 2) 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se majorează valoarea contractului cu 48 513.74 lei (patruzeci și 

opt mii cinci sute treisprezece lei, 74 bani) MDL inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu s-a modificat

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma procedurii de achiziție pubică COP  Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654622535583 din 07 iunie 2022, și deciziei de 
atribuire nr. 19 din 20.06.2022, lucrările de reconstrucție a intersecției și căii de acces către grădinița ”Sălcioara”- intersecția 
str. Grătiești-str. Constructorilor, com. Stăuceni mun. Chișinău, au fost atribuite agentului economic Edilitate S.A.. Valoarea 
totală a lucrărilor conform contractului nr. 99 din 27.06.2022 înregistrat la trezorerie nr. 2022-0000003429 din 29.06.2022 
este de  756 194,04 lei (șapte sute cinzeci și șase mii una sută nouăzeci și patru lei, 04 bani) MDL, inclusiv TVA. Ca rezaultat 
a constatărilor  volumelor adaugatoare neprevazute se majorează valoarea contractului cu 48 513.74 lei (patruzeci și opt 
mii cinci sute treisprezece lei, 74 bani) MDL inclusiv TVA, aceasta constituie 6,41% ceea ce nu depășește pragul stabilit conf. 
art 76 alineat 7, pct.2 lit. c) și anume 15%. 

Astfel valoarea finală a contractului va fi de 804 707,78 lei (opt sute patru mii șapte sute șapte lei, 78 bani) MDL, inclusiv 
TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 27.06.2022  a fost încheiat contractul de antrepriză nr.99 ca urmare a procedurii de achiziție COP  Nr: ocds-
b3wdp1-MD-1654622535583 din 07 iunie 2022, și deciziei de atribuire nr. 19 din 20.06.2022 pentru executarea lucrărilor 
de reconstrucție a intersecției și căii de acces către grădinița ”Sălcioara”- intersecția str. Grătiești-str. Constructorilor, com. 
Stăuceni mun. Chișinău. Valoarea contractului înregistrat la trezorerie cu nr. 2022-0000003429 din 29.06.2022 este de  
756194,04 lei (șapte sute cinzeci și șase mii una sută nouăzeci și patru lei, 04 bani) MDL, inclusiv TVA.

În procesul de executare a lucrărilor de reconstrucție a intersecției și căii de acces către grădinița ”Sălcioara”- intersecția 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654622535583
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654622535583
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654622535583
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str. Grătiești-str. Constructorilor în timpul îndeplinirii lucrărilor de evacuare a pămîntului în patul de fundație al drumului 
s-au depistat plăci de beton care nu permiteau așezarea straturilor conform normativelor și cerințelor din caietul de sar-
cini. Era necesar de îndepartat aceste plăci de beton, ceea ce a dus la un volum de lucrări adăugătoare de 12,5 m3 de strat 
drenant din nisip natural, 25m3 strat de fundație din materiale granulare si 9,75m3 strat de egalizare, precum si servicii 
excavator de săpare și evacuare a plăcilor de beton.

Astfel, ca rezaultat se majorează valoarea contractului cu 48 513.74 lei (patruzeci și opt mii cinci sute treisprezece lei, 74 
bani) MDL inclusiv TVA, aceasta constituie 6,41% ceea ce nu depășește pragul stabilit conf. art 76 alineat 7, pct.2 lit. c) și 
anume 15%., iar valoarea finală a contractului va fi de 804 707,78 lei (opt sute patru mii șapte sute șapte lei, 78 bani) MDL, 
inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. nr.24 din 11 iulie 2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului nr. 99 din 27.06.2022 înregistrat la trezorerie nr. 
2022-0000003429 din 29.06.2022 48 513.74 lei (patruzeci și opt mii cinci sute treisprezece lei, 74 bani) MDL 
inclusiv TVA, iar  valoarea finală a contractului va fi de 804 707,78 lei (opt sute patru mii șapte sute șapte lei, 
78 bani) MDL, inclusiv TVA.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Edilitate S.A. 1 11.07.2022 40 428,12 48 513,74
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.9  din 01 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Orhei
Localitate Mun. Orhei
IDNO 1007601008007
Adresa str. V. Mahu 160 MD-3500
Număr de telefon 0235-22767
Număr de fax ---------------------
E-mail oficial primaria@orhei.md
Adresa de internet www.orhei.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Viorica Creciun, 076700406

achizitiiporhei@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă * Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copii 

în IPET din Oraș semestrul I 2022
Cod CPV 55500000-5
Valoarea estimată a achiziției 3 986 518,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637158826424
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047017/

Data publicării anunțului de participare 17.11.2021
Data (datele) și 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 și/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

28.12.2021

mailto:primaria@orhei.md
http://www.orhei.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637158826424
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047017/
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Denumirea operatorului economic SC „Brodețchi” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1

Data: 03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 986 517,86

Inclusiv TVA: 4 464 900,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 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 Art. 76 alin.7 (2) din Legea 131/2015  atunci cînd sînt 

îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor 
circumstanţe pe care o autoritate contractantă care 
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a con-
tractului;

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru iniţial;

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 91 448,00 lei
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

25 martie 2022 majorarea contractului în urma majorării prețu-
rilor cu suma de 286 000,00 lei

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Serviciile de preparare și distribuire a hranei pentru copii în IPET din orașul Orhei semestrul I 2022 din 03.01 2022 până 
la 30.06.2022 pentru alimentarea zilnică a 1100 copii cu trei mese zilnic dejun, prânz și cină. Prețul per copil la semnarea 
contractului pentru dejun constituia 10,00 lei; pentru prânz – 19,00 lei iar pentru cină – 8,00 lei (10+19+8=37 lei/copil).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 În legătură cu încadrarea copiilor în grupele creșă la începutul lunii iunie conform cererilor parvenite de la părinți, 
de asemenea încadrarea în instituțiile subordonate Primăriei municipiului Orhei a copiii refugiați pe parcursul 
ultimilor luni  din prima jumătate a anului 2022 ,fapt care nu putea fi prevăzut la momentul inițierii procedurii de 
achiziție publică (noiembrie 2021), a dus la majorarea nesubstanțială a cheltuielilor pentru alimentare dar totuși 
strict necesare pentru  a asigura distribuirea serviciilor de preparare a hranei pentru copii în IPET din mun. Orhei.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.9 din 01 iulie 
2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu suma de 91 448,00 lei  (nouă-
zeci și unu mii patru sute patruzeci și opt lei 00 bani).

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SC „Brodețchi” SRL 1/2 28 iunie 2022 86 271,6981 91 448,00 lei
 
 
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

Coordonat:  Anastasia ȚURCAN                                                                    Ex. Manoli N.
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 26/27 din 09.06.20922

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Localitate or. Ialoveni
IDNO 1009601000289
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 
Număr de telefon 268 27235 078883842
Număr de fax 268 22692
E-mail oficial oficiu.adrc@gmail.com
Adresa de internet www.adrcentru.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Golovco

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reabilitarea și modernizarea drumului regional 

L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni.
Cod CPV 45233142-6
Valoarea estimată a achiziției 4 530 443.96  

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: MD-2020-09-07-000002-1
Link: https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite

Data publicării anunțului de participare 07.09.2020
Data (datele) și 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 și/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

03.09.2020

Denumirea operatorului economic Asociația Drumuri Criuleni S.A. & Credo Industry S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 26/17

Data: 07.09.2020

mailto:oficiu.adrc@gmail.com
http://www.adrcentru.md
http://www.mtender.gov.md
https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 775 369.96
Inclusiv TVA: 4 530 443.96

Termen de valabilitate Conform contractului de antrepriză de bază 31.12.2023
Termen de execuție 30 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 Ast.76, punct. (7), alin. 10 și 20 din Legea 131/2015

Act de constatare nr.02/2021 din 08.11.2021

Legea nr.489 din 08.07.1999, privind sistemul public de asigu-
rări sociale

Legea nr.1585 din 27.02.1008, cu privire la asigurarea obliga-
torie de asistență medicală.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) +8 471.43
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Agenția de Dezvoltare Regională a organizat procedura de licitație publică în baza Documentului Unic de Program 
pentru anii 2017-2020, pentru implementarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 
Strășeni-Voinova, raionul Strășeni”. În urma procedurii a fost desemnat câștigător Asocierea Drumuri Criuleni S.A & 
Credo Industry S.R.L., cu suma valorică de 80 247 750.00 lei (Contractul de antrepriză nr.26/6 din 14.11.2018). În 
conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015, şi anume art.54 (alin.4), în redacția 
actului normativ din perioada semnării contractului de antrepriză şi Hotărârea de Guvern nr.668 din 27.05.2016 pen-
tru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (p.119, alin 1)) a fost 
semnat contractual de antrepriză nr. 26/17 din 07.09.2020 prin  procedură de negociere fără publicare în prealabil a 
anunțului de publicare în sumă de 4 530 443.96 lei. Prin acord adițional din 24.03.2021 a fost modificat termenul de 
execuție a contractului de la 24 luni la 30 de luni.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma examinării scrisorii Asociației S.A. Drumuri Criuleni & S.R.L. Credo Industry nr.MSC/14-22 din 18.04.2022, 
conform contractului nr.26/17 din 07.09.2020, se majorează valoarea finală a volumelor executate datorită măririi 
procentului asigurărilor sociale de la 22.5% prezentat în devizul de cheltuieli prezentat la contractul nr.26/17 din 
07.09.2020, la 24.00% pentru perioada în care au fost executate lucrările din anul 2021. Astfel diferența valorică în 
urma modificării procentului asigurărilor sociale reprezintă valoarea în cuantum de 8 471.43 lei inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordului adițional privind majorarea sumei contractului nr.26/17 din 07.09.2020.
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Asocierea S.A. 
Drumuri Criu-
leni și SRL Credo 
Industry

26/23 07.06.2022 7 059.52 8 471.43

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. 12 din 12 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin
Localitate s. Tohatin, mun. Chişinău
IDNO 1007601007815
Adresa s. Tohatin, str. Ştefan cel Mare 1
Număr de telefon 022 387236, 022 387238
Număr de fax 022 387236, 022 387238
E-mail oficial primaria.tohatin@mail.ru
Adresa de internet tohatin.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Al-
tele: [Indicați]

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru trim. II anul 2022 la gra-
dinița nr. 223 din com. Tohatin

Cod CPV
 

15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 216 750 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1646305144822
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1646305144822?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 03.03.2022
Data (datele) și 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 și/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

15.03.2022

Denumirea operatorului economic I.I. “PROZOROVSKI LILIAN”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 19

Data: 22.03.2022

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646305144822
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 113207,06

Inclusiv TVA: 127208,95

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.04.2022-30.06.2022
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/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

15.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL Nobil Prest

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 20
Data: 22.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 48173,38

Inclusiv TVA: 52825,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.04.2022-30.06.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/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

15.03.2022

Denumirea operatorului economic AVT LUX COM

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 18
Data: 22.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 33000,00

Inclusiv TVA: 39600,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.04.2022-30.06.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/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

15.03.2022

Denumirea operatorului economic SC ”VILLAPRODOTTI”

S.R.L.

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21
Data: 22.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 58813,00

Inclusiv TVA: 70575,60

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.04.2022-30.06.2022

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 131/2015 

Decizia grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se micșorează valoarea contractului:

Nr. 19 cu 67125,56 lei inclusiv TVA ;

Nr.20 cu 32855,68 lei inclusiv TVA;

Nr.18 cu 23015,28 lei inclusiv TVA;

Nr.21 cu 53341,39 lei inclusiv TVA

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu este cazul

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 22.03.202 au fost încheiat contractele nr. 19, nr. 20, nr. 18 și nr. 21, ca urmare a procedurii de achiziție COP Nr: 
ocds-b3wdp1-MD-1646305144822 din 03.03.2022, pentru achiziționarea produselor alimentare pentru trim. II al anu-
lui 2022 la grădinița nr. 223 din com. Tohatin.

Se micșorează suma contractului nr.19 din 22.03.2022 cu 67125,56 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 60083,39 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.20 din 22.03.2022 cu 32855,68 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 19969,32 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.18 din 22.03.2022 cu 23015,28 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 16584,72 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.21 din 22.03.2022 cu 53341,39 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 17234,21 lei inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 22.03.202 au fost încheiat contractele nr. 19, nr. 20, nr. 18 și nr. 21, ca urmare a procedurii de achiziție COP Nr: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646305144822
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ocds-b3wdp1-MD-1646305144822 din 03.03.2022, pentru achiziționarea produselor alimentare pentru trim. II al anu-
lui 2022 la grădinița nr. 223 din com. Tohatin.

Începînd cu 06 iunie 2022 în legătura cu reparația blocului alimentar gradinița a sistat procesul educațional, totodată 
avînd în vedere că frecvența zilnică a copiilor la instituție variază nu a fost necesară procurarea a cantității totale 
conform contractelor, deoarece comanda de produse alimentare s-a făcut conform necesităților, de aici apare 
necesitatea micșorării valorii contractului.

Astfel, 

Se micșorează suma contractului nr.19 din 22.03.2022 cu 67125,56 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 60083,39 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.20 din 22.03.2022 cu 32855,68 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 19969,32 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.18 din 22.03.2022 cu 23015,28 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 16584,72 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.21 din 22.03.2022 cu 53341,39 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 17234,21 lei inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.14 din 12.07.2022 a fost 
încheiate acorduri adiţional privind micșorarea  contractului.

Denumire operator econo-
mic

Nr. și data acordului adițio-
nal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Inclusiv TVA
I.I. “PROZOROVSKI LILIAN” 1 12.07.2022 61023,24 67125,56
SRL Nobil Prest 1 12.07.2022 27379,73 32855,68
AVT LUX COM 1 12.07.2022 19179,40 23015,28
S C 
”VILLAPRODOT TI”  
S.R.L.

1 12.07.2022 44451,16 53341,39

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646305144822
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 28.06.2022

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Primăria s. Cobani
Localitate s. Cobani, r. Glodeni
IDNO 1007601002083
Adresa s. Cobani, r. Glodeni
Număr de telefon 024972236
Număr de fax 024972836
E-mail oficial primariacobani@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dănilă Angela

024972836

primariacobani@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de aprovizionare cu apă și canalizare a S. Cobani, r. 

Glodeni
Cod CPV 45231300-8

Valoarea estimată a achiziției 9950842,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 1350/14
Link: ttps://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_55.pdf

Data publicării anunțului de participare 15.07.2014
Data (datele) și 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 și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □

Surse externe □

Alte surse: Fondul Ecologic Național
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

30.07.2017

Denumirea operatorului economic SRL Litarcom
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1
Data: 04.08.2014

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 8292368,33
Inclusiv TVA:1658473,67

Termen de valabilitate 18 luni
Termen de execuție 30.09.2022

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 din 03.07.2015 art.76 alin(7) subpct2
Creșterea prețului în urma modificării(după caz)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
țiisectoriale/acordului-cadru(după caz)

-------

Alte informații relevante -------
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

amploarea serviciilor)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordul

Prelungirea termenului de  valabilitate a contractului pina la 31.12.202

Circumstantele care   au facut necesara modificarea contractului  au fost  problemele cu    primirea materialelor 
din  Ucraina ,de unde executorul  primea  materialele necesare pentru  executarea lucrarilor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 16.06.22  a fost 
încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

 (după caz)
Termenul –li-
mita  de ac-
tiune  a con-

tractului

Termenul  de   valabili-
tate a contractului

SRL Litarcom Nr. 3 din 27.06.2022 30.09.2022 31.12.2022
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 rezilierea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 18/22 din 24.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000783
Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Număr de telefon 022 25-41-05; 022 25-41-65
Număr de fax 022 72-80-47
E-mail oficial serviciu.medical@mai.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Mariana Boghii (022-25-41-73 mariana.boghii@mai.
gov.md)

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a magistralei de cablaj de tensiune înaltă 
din incinta Spitalului

Cod CPV 45300000-0

Valoarea estimată a achiziției 700 000,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1640678320316

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/ /21052997/
lot/11562699/

Data publicării anunțului de participare 10.03.2022

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re 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 V

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu V    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat V     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

27.04.2022

Denumirea operatorului economic SRL Zepto

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640678320316
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:149/22

Data: 10.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 624 751,68

Inclusiv TVA: 749 702,02

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   V
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic În baza deciziei grupului de lucru din 24.06.2022 cu privire la 
rezilierea contractului de achiziție/acordului-cadru nr.149/22 
din 10.05.2022, conform art. 12 pct.12.2 lit. d. 

Creșterea 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 și după reziliere:

Conform contractului de achiziție/acordului-cadru nr.149/22 din 10.05.2022 cu privire la achiziționarea Lucrări de re-
parație a magistralei de cablaj de tensiune înaltă din incinta Spitalului SM al MAI, în urma demarării lucrărilor, au fost 
depistate abateri grave în documentația de proiect și devizele de cheltuieli.

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară rezilierea:

În baza deciziei grupului de lucru din 24.06.2022 cu privire la contractul de achiziție/acordului-cadru nr.149/22 din 
10.05.2022 cu privire la achiziționarea Lucrări de reparație a magistralei de cablaj de tensiune înaltă din incinta Spita-
lului SM al MAI, de comun acord între părți, a fost luată decizia privind rezilierea contractului nr.149/22 din 10.05.2022.

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru din 24.06.2022 de reziliere a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.149/22 din 
10.05.2022

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Zepto 01/22 24.06.2022 - 624 751,68 - 749 702,02
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. 6   din   11.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni

Localitate Or.Briceni

IDNO 1009601000131

Adresa Str. Stefan cel Mare 38

Număr de telefon 0247-2-29-08

Număr de fax 0247-2-26-68

E-mail oficial contabilitateadierctia@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Danilova Olga 060560138

0247-2-29-08
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri +  

Licitație deschisă   Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Procurarea Produselor Petroliere

Cod CPV
 

09100000-0
Valoarea estimată a achiziției 507600.00  lei fara TVA

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:  21047653

Link:   

ocds-b3wdp1-MD-1637931431217 

Data publicării anunțului de participare 26.11.2021

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re 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 
și/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]

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637931431217
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

 

Denumirea operatorului economic Sa Lukoil-Moldova

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:7/127

Data:13.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 62363.20  lei

Inclusiv TVA: 77954.00 lei

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execuție
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 331110

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achi-
ziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contract pe Produse Petroliere , din motiv că nu s-a 
consumat toatele produsele petroliere.Avem nevoie să eliberăm mijloacele financiare incluse în contract.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

__ __ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contract pe Produse Petroliere , din motiv că nu 
s-a consumat toatele produsele petroliere.Avem nevoie să eliberăm mijloacele financiare incluse în contract.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 6 din 11.07.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractului pe produsele petroliere

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Sa Lukoil-Mol-
dova

Nr7/127 13.01.2022 62363.20 77954.00

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. _1_ din _03.06.2022_

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN 
SANATATE (CAPCS)

Localitate MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău                
IDNO 1016601000212
Adresa mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon 0 22 222 445
Număr de fax 0 22 222 445
E-mail oficial office@capcs.md
Adresa de internet http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Procopii Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției “ Achiziționarea vaccinului antigripal  tetravalent 

pentru sezonul gripal 2022/2023”
Cod CPV 33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției 23 000 000,00  MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  Link:ocds-b3wdp1-MD-1648810480412
Data publicării anunțului de participare  01.04.2022
Data (datele) și 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 și/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

03.06.2022

Denumirea operatorului economic Esculap-Farm S.R.L
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:6-PN

Data: 24.05.2022
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA : 19 362 790,80 lei MD   
Inclusiv TVA: 20 911 814,06  lei MD

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:  [Indicați]

Temeiul juridic pct.2, 4 alin 7)  Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achiziţiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 
21.01.2021.  HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Cen-
trul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

Creșterea 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 și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS din 12.05.2022,în baza demersului CAPCS cu Nr.Rg02-1476 din 
26.05.2022  și scrisorii Operatorului economic Esculap-Farm SRL cu NR78/04 din 27.05.2022, suma totală a contractu-
lui  nr. 6-PN din 24.05.2022 (20 911 814,064 lei MD) se majorează cu 3 115 939,536  lei MD și constituie 24 027 753,60 
lei MD (douăzeci și patru milioane douăzeci și șapte mii șapte sute cincizeci și trei patru lei 60 bani) lei  MD.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1.În temeiul scrisorii ANSP cu Nr.01-14/1491 din 14.04.2022, s-a recomandat achiziționare unui lot de 200 000,00 doze 
de vaccin antigripal tetravalent pentru sezonul gripal 2022/2023.Cu toate acestea avînd în vedere riscul sporit de  
anulare a procedurii de achizitii publice dotorat subestimarii sumei alocate, la datea de 19.04.2022 grupul de lucru 
pentru achizitionarea medicamentelor din cadrul CAPCS,de comun cu specialistii cooptati a redus cantitatea pina 
la 163 620 doze. Astfel in rezultatul evaluarii ofertelor si atribuirii contractului de achizitii publice s-a constatat un 
excedent care permite achizitionare suplimentara a 24 543 doze.In acest context sa decis  majorarea  cantităților din 
contractul nr. 6-PN din 24.05.2022 cu operatorul economic “Esculap-Farm “ SRL. Suma totală a prezentului contract se 
majorează  cu  3 115 939,536  MDL (trei milioane o sută cincisprezece mii nouă sute treizeci și nouă 536  bani). Grupul 
de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII.           Rezultatele examinării:

1.În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind privind majorarea Contractului.

Pînă la modificare

Denumire opera-
tor economic

bunuri Unita-
tea de 
măsu-
ra

c a nt i t a -
tea

P r e ț 
u n i t a r 
( f ă r ă 
TVA)

Preț uni-
tar (cu 
TVA)

Suma fără TVA Suma cu TVA

E s c u l a p - F a r m 
S.R.L. 

Vaccin antigripal
tetravalent(virion
fragmentat,inactiva)
1 doză-0,5 ml

doza 163620 118,34 127,8072 19362790,80 20911814,06
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După modificare se majorează cu 15 %

D e n u m i r e 
o p e r a t o r 
economic

bunuri U n i t a t e a 
de măsura

cantitatea P r e ț 
u n i t a r 
( f ă r ă 
TVA)

Preț uni-
tar (cu 
TVA)

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA

E s c u -
l a p - F a r m 
S.R.L. 

Vaccin antigripal
tetravalent(virion
fragmentat,inactiva)
1 doză-0,5 ml

doza 188000 118,34 127,8072 22247920,00 24027753,60

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. 65/1 din 21.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul naţional de securitate publică
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1013601000509
Adresa Str.Doina, 102
Număr de telefon 069484989
Număr de fax
E-mail oficial insp@igp.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Daniela BUNĂCALE, 069484989; daniela.bunacale@igp.gov.
md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție          Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □

Altele: Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare

Obiectul achiziției Servicii de deservire tehnică a automobilelor aflate în 
perioada de garanție

Cod CPV 50000000-5
Valoarea estimată a achiziției 752 585,84
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 202203420
Link: 

Data publicării anunțului de participare 14.01.2022
Data (datele) și 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 și/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

28.01.2022

Denumirea operatorului economic ”DAAC - HERMES” S.A

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:14
Data:31.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 752 585,84
Inclusiv TVA: 903 103,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Parcursul anului 2022

II. 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
Creșterea 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 și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție prin Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind 
achiziționarea Serviciilor de deservire tehnică a automobilelor aflate în perioada de garanție, conform necesităților 
Inspectoratului național de securitate publică, a fost semnat contractul de prestarea a Serviciilor de deservire tehnică 
a automobilelor aflate în perioada de garanție cu operatorul economic ”DAAC Hermes” S.A în valoare totală de 903 
103,00 lei, inclusiv TVA. După modificare suma achiziției inițiale va constitui 589 288,00 lei, inclusiv TVA.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Modificarea contractului s-a efectuat datorită reducerii cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică 
a automobilelor aflate în perioada de garanție, astfel suma contractului s-a micșorat cu 313 815,00 lei. Suma contrac-
tului după modificare v-a constitui 589 288,00 lei inclusiv TVA.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.61/1 din 20.06.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea sumei contractului nr.14 din 31.01.2022. 

Suma de 903 103,00 lei, inclusiv TVA la data semnării contractului se micșorează cu  313 815,00 lei inclusiv TVA. Suma 
contractului după micșorare va constitui 589 288,00 lei inclusiv TVA.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

”DAAC - HERMES” S.A 261 512,50 313 815,00
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. 1 din 12 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria satului Susleni
Localitate satul Susleni,Raionul Orhei
IDNO 1007601001776
Adresa MD3548 s.Susleni,r-nul Orhei
Număr de telefon 023546941
Număr de fax 023546238
E-mail oficial comuna.susleni@gmail.com
Adresa de internet - 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Boguș Margareta

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri□

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Servicii de cantină şi servicii de catering
Cod CPV 55520000-1
Valoarea estimată a achiziției 551600.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:21048138
Link: ocds-b3wdp1-MD-1638792503092

Data publicării anunțului de participare 06.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind 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 și/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

16.12.2021

Denumirea operatorului economic Muzcafe Plus SRL
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:50/21
Data:27.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:543312.00
Inclusiv TVA:608509.44

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 12 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 Legea 131/2015 art.76 alin.(1)
Creșterea 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 și după modificare:

_____ În rezultatul procedurii prin cererea ofertei de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1638792503092  din 06.12.2021  a 
fost încheiat cu ofertantul  Muzcafe Plus SRL contractul nr.50/21 din 27.12.2021 pentru achiziționarea Serviciilor de 
cantină şi servicii de catering.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin scrisoarea sa din 04 iulie 2022  operatorul economic Muzcafe Plus SRL a solicitat rezoluțiunea contractului 
nr.50/21 din 27.12.2021 din următoarele motive:

              -imposibilitatea executării serviciilor de cantină și serviciilor de catering din cauza creșterii prețurilor la pro-
dusele alimentare, modificări globale a prețurilor la materia primă, combustibil și resurse energetice.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.50/21 din 27.12.2021 
a fost încheiat acordul adiţional privind privind micșorarea sumei  cu 142293.39 lei (Una sută patruzeci și două mii 
două sute nouăzeci și trei lei 39 bani)

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

MUZCAFE PLUS 
SRL

50/21 27.12.2021 416264.33 466216.05

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
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 06.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar al copiilorîn situație de 
risc ”Drumul spre casă”

Localitate Municipiul Bălți
IDNO 1015601000031
Adresa Municipiul Bălți, Strada Șevcenco 23 B
Număr de telefon (0231)3-21-64
Număr de fax (0231)3-21-64
E-mail oficial drumcasa@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Șevciuc Natalia, 069309099

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri  □ 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției Cel mai mic preț
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1639052745147

Link: https://achizitii.md
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și 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 și/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: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

24.12.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639052745147
https://achizitii.md/
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Denumirea operatorului economic S.A. ”Combinatul de pîine din Bălți”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:48

Data: 31.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 19805,00
Inclusiv TVA: 21600,00

Denumirea operatorului economic S.R.L. ”Baguette”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:44

Data: 31.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 62976,67
Inclusiv TVA: 74224,30

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execuție

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 [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea 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 și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1.  Suma inițială a contractului nr. 48 din 31 decembrie 2021 constituie 21600 lei 00 bani (Douăzeci și unu mii șase 
sute lei 00 bani).

 Suma inițială se micșorează cu 1522 lei 80  bani (Una mie cinci sute douăzeci și doi lei 80 bani) pe următoarele măr-
furi:

- Pîine Darnițchii – 282 buc * 5,40 = 1522,80 lei;

Suma contractului după modificare constituie 20077 lei 20 bani (Douăzeci mii șaptezeci și șapte lei 20 bani)

2. Suma inițială a contractului nr. 44 din 31 decembrie 2021 constituie 74224 lei 30 bani (Șaptezeci și patru mii două 
sute douăzeci și patru lei 30 bani).

Suma inițială se micșorează cu 4933 lei 60  bani (Patru mii nouă sute treizeci și trei lei 60 bani) pe următoarele mărfuri:

- Orez – 45,4kg * 19,0 = 862,60 lei;

- Hrișcă – 46 kg * 37,20 = 1711,20 lei;

- Mei – 10 kg * 13,70 = 137,00 lei;

- Crupe de arnăut – 4 kg*12,80 = 51,20 lei;
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- Griș - 10 kg * 11,40 = 114,0 lei;

- Sare -31 kg * 5.50 = 170,50 lei;

- Miusle – 2.5 kg * 34,0 =87,0 lei;

- Mazare  uscata– 20 kg *  9.80 = 196.0 lei;

- Covrigi – 15 kg * 22.0 = 330.00 lei;

 - Turte dulce 12 kg * 24,50 = 294,0 lei;

- Ouă de găină – 330 buc * 2,97 = 980,10 lei.

Suma contractului după modificare constituie 69290 lei 70 bani (Șaizeci și nouă mii două sute nouăzeci lei 70 bani)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Consumul produselor alimentare din Contractul de achiziție  nr. 48  din 31.12.2021 și a Contactului de achiziții nr. 44 
din 31.12.2021 a fost redus din motivul lipsei numărului maximal de beneficiari din cadrul Centrului de plasament 
temporar a copiilor în situație de risc”Drumul spre casă”

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1. din 06.07.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind modificarea Contractului de achiziții nr. 48 din 31.12.2021 și a Contractului de 
achiziții nr. 44 din 31.12.2021

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

S.A. ”Combina-
tul de pîine din 
Bălți”

Nr.1 06.07.2022 1410,00 1522,80

S.R.L. ”Baguette” Nr.1 06.07.2022 4111,33 4933,60
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 INTENȚIE
din   26.07.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”
IDNO 1003600026295
Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax 022-436-401, 022-436-490, 022-436-388
Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-401, 022-436-490, 022-436-388

tender@termoelectrica.md
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. 32 alin. (2) și (4) a 
Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, 
o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația 
de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună)

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoener-
getic și al gazelor naturale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 
serviciilor/lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA(pentru 
fiecare lot în 

parte)

42130000-9 Achiziționarea robinetelor și dispozitivelor similare

Lot 1 42130000-9 Regulatoare, supape, 
apometre 61 500,00

1.1
Regulator de presiune „în 
aval” DN20 Kvs=4,0 (diapa-
son de setare 1…6 bar)  

3 buc

-Poziția regulatorului – normal de-
schis;

-Locul de montare – linia de adaos;

-Diapazonul temperaturii fluidului 
+5°C÷ +120°C;

-Presiunea nominală – PN16 bar;

-Racord – filet/filet;

-Elementele regulatorului – ma-
teriale rezistente la depunerile de 
calcar și coroziune sau mai perfor-
mante;

-Materialul diafragmei – EPDM 
(cauciuc)

https://achizitii.md
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1.2
Supapă de siguranță DN50

(diapason de setare 2…10 
bar)

3 buc

Tip de conexiune – filet/filet;

- Presiunea nominală - PN12 bar;

- Temperatura de lucru  +75°C;

- Media de lucru – apă;

- Corpul supapei – alamă

1.3
Apometru DN 20 cu ieșire 
de impuls qnom=2,5m3/
oră

3 buc

- Tipul contorului sa fie mecanic cu 
cadran uscat;

- Confecționat din material inoxi-
dabil;

- Dotat cu ieșire de impuls cu rezo-
luția de 1 l/i, cablu de conexiune de 
2 fire, minim 1,5 m;

- Temperatura mediului măsurat 
(apă caldă)  0...90°C;

- Eroarea de măsurare, maxim ±2%;

- Grad de protecție de minim IP 54;

Toate componentele trebuie să fie 
prevăzute cu elemente, care ar per-
mite sigilarea acestora.

Contoarele de apă trebuie să core-
spundă cerinţelor standardului SM 

EN ISO 4064:2017

Lot 2 42130000-9 Robinete sferice 183 500,00

2.1 Robinet sferic sudabil DN 
150 10 buc - Tip de conexiune - sudură/sudură; 

- Pasajul/trecerea – redusă (reduced 
bore);
- Temperatura de lucru -30°C÷ 
+200°C;
- Presiunea nominală - PN25 bar;
- Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 
clasa A;
- Mâner – oțel carbon;
-Inel intermediar – oțel inoxidabil;
- Arbore (tija) - oțel inoxidabil WNr. 
1.4305 sau 20x13;
-Sferă – oțel inoxida-
bil marca AISI 304 (1.4301, 
08Х18Н12Т/12Х18Н10Т) echivalent 
cu X5 Cr Ni 18-10; 
- Corpul robinetului – oțel 09Г2С, 
20 sau Р235GH;
- Presgarnitura – teflon + 20%C

2.2 Robinet sferic sudabil DN 
125 12 buc

2.3 Robinet sferic sudabil DN  
100 14 buc

2.4 Robinet sferic sudabil DN  
80 11 buc

2.5 Robinet sferic sudabil DN 
50 22 buc

2.6 Robinet sferic sudabil DN 
40 17 buc

2.7 Robinet sferic sudabil DN 
25 9 buc

2.8 Robinet sferic sudabil DN 
20 5 buc

Lot 3 42130000-9 Filtre, supape de sens 38 900,00

3.1 Filtru tip Y cu plasa inox cu 
flanșe DN 150 1 buc - Tip de conexiune - flanșe/flanșe;

- Presiunea nominală - PN16 bar;

- Temperatura de lucru  +150°C;

- Corpul filtrului – fontă marca EN-
GJL-250 sau ASTM A 48 35 B;

- Plasa – inox;

3.2 Filtru tip Y cu  plasa inox  cu 
flanșe DN 125 1 buc

3.3
Filtru tip Y cu  plasa inox  cu 
flanșe DN 100 1 buc
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3.4 Filtru tip Y cu  plasa inox cu 
filet DN 40 30 buc - Tip de conexiune – filet/filet;

- Presiunea nominală – PN16 bar;
- Temperatura de lucru  +110°C;
- Corpul filtrului – alamă nichelată 
marca CuZn40Pb3 sau ASTM B 455;
- Plasa – inox;

3.5

Filtru tip Y cu  plasa inox cu 
filet DN 25 

3 buc

3.6 Supapă de sens DN 150 cu 
flanșe în complet 2 buc - Tip de conexiune – flanșe/supapă/

flanșe;
- Presiunea nominală - PN16 bar;
- Temperatura de lucru  -10°C÷ 
+100°C;
- Corpul supapei – fontă marca EN-
GJL-250 sau ASTM A 48 35 B;
- Mediu de lucru – apă

3.7 Supapă de sens DN 125  cu 
flanșe în complet 2 buc

3.8
Supapă de sens DN 100  cu 
flanșe în complet 5 buc

3.9 Supapă de sens cu filet DN 
25 13 buc - Tip de conexiune – filet/filet;

- Presiunea nominală - PN16 bar;
- Temperatura de lucru  -10°C÷ 
+80°C;
- Corpul supapei – alamă marca 
CuZn39Pb2 sau ASTM B724

3.10
Supapă de sens cu filet DN 
40 1 buc

Lot 4 42130000-9 Manometre, evacuatoare 4 520,00

4.1 Manometru PN16 10 buc

- Scara de măsurare a manometre-
lor – 0 -1,6 MPa;
- Dimensiunea – Ø ≥ 50 mm;
- Scară de măsurare a manometre-
lor trebuie să fie în MPa, bar sau 
kgf/cm2. Manometrele trebuie să 
corespundă standardului SM SR EN 
837-1:2013 „Manometre”

4.2 Evacuator de aer automat 
DN 20 6 buc

- Corp: alamă sau alamă nichelată; 
- Plutitor din polipropilenă;
- Arc INOX AISI 302;
- Garnituri din elastomer de etilenă 
propilenă și elastomer de nitril;
- Filet exterior G 1/2” UNI-EN-ISO 
228;
- Presiunea nominală – PN10 bar;
- Temperatura de lucru maxim 
+110°C;
- Mediu de lucru – apă;
- Metoda de instalare – verticală

Lot 5 42130000-9 Reducții 10 906,00

5.1 Reducție 159x4,5 / 133x4,5 6 buc

- Material – oțel 20 sau P265GH, 
conform GOST 17378-2001 sau DIN 
2616

5.2 Reducție 159x4,5 / 108x4,0 8 buc

5.3 Reducție 159x4,5 / 76x4,0 4 buc

5.4 Reducție 133x4,5 / 57x3,5 4 buc

5.5 Reducție 108x4,0 / 89x3,5 2 buc

5.6 Reducție 108x4,0 / 57x3,5 6 buc

5.7 Reducție 33,7x3,2 / 
26,9x3,2 4 buc

Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 299 326,00

 
 
 



493

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

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

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu
Alte informații:

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

26.07.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu 
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 □

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 achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md


494

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 5929 IULIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 28 din 27.07.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizirscaia Natalia  
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate 
fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire 
este anexată în cadrul procedurii în Sistemul 
Informațional Automatizat Registrul de Stat al 
Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 43211000-5 Livrarea tehnicii 
speciale (Buldozer)

1 buc. Сonform Caietului de sarcini 2 750 000,00

Valoarea estimativă totală fără TVA: 2 750 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ate-
liere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform anunțului de participare
Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț              
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucră-
rilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în 
cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în 
loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.achizitii.md
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Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în 
măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Termenul de livrare

 Trim. IV a. 2022

Contractul intră în vigoare din momen-
tul semnării și este valabil până la exe-
cutarea integrală a obligațiilor de către 
Parți.

Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, 
după caz

Nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor 
sau a ofertelor

Limba de stat / limba rusă

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru 
contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)

Trim. III a. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau 
a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la 
care se referă anunțul de intenție

 

Trim. III a. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA/NU)

b) se va utiliza sistemul 
de comenzi electro-
nice;

(DA/NU)

 c) se va accepta factu-
rarea electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru 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 guver-
namentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul 
anunțurilor transmise spre publicare 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 28 din 27.07.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
IDNO 1003607010109

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad

Numărul de telefon/fax tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406  

Adresa de e-mail ale entității contractante e-mail: office@moldovatransgaz.md

Adresa de internet ale entității contractante www.moldovatransgaz.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vizirscaia Natalia  
tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 
e-mail: tender@moldovatransgaz.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate 
fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, trans-
porturilor și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire 
este anexată în cadrul procedurii în Sistemul 
Informațional Automatizat Registrul de Stat al 
Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de acti-
vitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică 
ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

„Moldovatransgaz” SRL - operatorul sistemului 
de transport al gazelor naturale din Republica Mol-
dova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 
10.06.2008

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 43211000-5 Livrarea tehnicii 
speciale (Buldozer)

1 buc. Сonform Caietului de sarcini 2 750 000,00

Valoarea estimativă totală fără TVA: 2 750 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ate-
liere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu □
Da □

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

Nu □
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform anunțului de participare
Criteriul de atribuire aplicat Cel mai bun raport calitate-preț              
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucră-
rilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în 
cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în 
loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

callto:+373%2022%20300%20405
callto:+373%2022%20300%20406
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.achizitii.md
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Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în 
măsura în care este posibil, data începerii livrării.

Termenul de livrare
 Trim. IV a. 2022
Contractul intră în vigoare din momen-
tul semnării și este valabil până la exe-
cutarea integrală a obligațiilor de către 
Parți.

Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, 
după caz

Nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor 
sau a ofertelor

Limba de stat / limba rusă

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru 
contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)

Trim. III a. 2022

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă

Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau 
a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la 
care se referă anunțul de intenție

 
Trim. III a. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA/NU)

b) se va utiliza sistemul 
de comenzi electro-
nice;

(DA/NU)

 c) se va accepta factu-
rarea electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza plățile 
electronice.

(DA/NU)

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru 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 guver-
namentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul 
anunțurilor transmise spre publicare 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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 133P din 27.07.2022

privind achiziționarea RFQ_196 PRODUSE PETROLIERE

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. Chișinău 

4. Numărul de telefon/fax: 022-431-205; 022-431-844 

5. Adresa de e-mail și 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)

Lotul 1 

1
63712600-9,

09100000-0,

Servicii de al-
imentare cu 

combustibil a 
vehiculelor;

Combustibili

buc 720 000

Sistemul de gestiu-
ne electronică

https://premiere-
nergy-md.app.jag-

gaer.com

19 634 000, 00

2 09132000-3 Benzină buc 855 000

Sistemul de gestiu-
ne electronică

https://premiere-
nergy-md.app.jag-

gaer.com

21 922 000,00
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3 09134200-9 Motorină buc 4 500

Sistemul de gestiu-
ne electronică

https://premiere-
nergy-md.app.jag-

gaer.com

70 000,00

4 09133000-0 Gaz petrolier 
lichefiat (GPL) buc 33 000

Sistemul de gestiu-
ne electronică

https://premiere-
nergy-md.app.jag-

gaer.com

526 000,00

Valoarea estimativă totală 42 152 000,00
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 și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 3 ani.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 3 ani.

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 și 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%
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Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data] 02.09.2022

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. 

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: 27.07.2022

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.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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 și 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

privind achiziționarea Cărbuni AM GOST 25543-88
     (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție  licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa:MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon/fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

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 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. d/o Cod CPV

Denumi-
rea bu-
nurilor/
servicii-

lor/

lucrărilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Canti-tatea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, standarde 

de referință

Valoarea estimată inclusiv 
TVA,

valuta MDL

1. 09111100-1

Cărbuni 
AM,

GOST 
25543-88

tone
1 000

tone
GOST 25543-88 10 000 000 MDL

TOTAL INCLUSIV TVA 10 000 000 MDL

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – nu se aplică;

2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

3) pentru toate loturile – nu se aplică;

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începând cu data semnării contractului 
de vînzare-cumpărare, cu transportul vânzătorului la depozit cumpărătorului pe Noduri Feroviare 
Ocnița – 90 tone, Bălți – 260 tone, Ungheni – 130 tone, Chișinău – 190 tone, Tighina (Bender) – 35 
tone, Basarabeasca – 260 tone, Giurgiulești – 35 tone.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se 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 este cazul, nu se 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 
menționeazăinformațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o Descrierea criteriului/
cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și 

ștampila umedă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Re-
gistrul de stat al persoanelor 
juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat 
al persoanelor juridice

Obligatoriu

3. Certificatul de conformitate 
sau certificate de inspecție a 
bunurilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a 
operatorului

Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei datoriilor 
față de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul 
Fiscal de Stat sau declarație de proprie 
răspundere

Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de 
plată 30 zile calendaristice

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negocia-
te), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile 
lor:
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Nr.

d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%)

1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

  Depunerea ofertelor pe:  [data]  02.09.2022  până la: [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  02.09.2022  până la: [ora exactă]  10:00

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51.SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul 
să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română, Rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. 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

29. Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:-
nueste cazul, nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  27.07.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. 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): – 
nu este cazul, nu se aplică
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35. 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 și serviciilor(se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise:pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Cărbuni AM GOST 25543-88”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată 30 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Traverselor (шпалы и брус)
         (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă
    (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 
“Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.
1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: 1002600001257

3. Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48

4. Numărul de telefon / fax: +373-22-832040 / +373-22-834390

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.
cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică

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 
sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la proce-
dura de achiziție privind livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. d/o Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea de 
măsură Canti-tatea

Specificarea tehnică depli-
nă solicitată, standarde de 

referință

Valoarea estimată 
inclusiv TVA,

valuta USD

1.

34
94

70
00

-7

Шпалы деревянные 
тип II с торцевыми 

пластинами
Bucăți

30 000

bucăți

160х220х2750

пропитка Tanalith E

ГОСТ 78-2014

2 100 000 USD

2.

Брус деревянный 
пропитанный 

для стрелочных 
переводов железных 

дорог широкой 
колеи с торцевыми 
пластинами, 53 шт в 

комплекте

5Set din 53 
bucăți 60 seturi

Брус с торцевыми 
пластинами комплект. 

Сечение брусьев: 
180х220х4750=4шт; 
180х220х4500=4шт; 
180х220х4250=6шт; 
180х220х4000=6шт; 
180х220х3750=8шт; 

180х220х3500=10шт; 
180х220х3250=10шт; 
180х220х3000=5шт

336 000 USD

TOTAL 2 436 000 USD

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – nu se aplică;

2) pentru mai multe loturi – nu se aplică;

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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3) pentru toate loturile – nu se aplică;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – nu se aplică.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – nu se admite, nu se aplică

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: începând cu data semnării contractului 
de vînzare-cumpărare, cu transportul vânzătorului la stațiile Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca 
la depozitele cumpărătorului

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.10.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): – nu este cazul, nu se 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 este cazul, nu se 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/cerin-
ței

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței

Nivelul minim/

Obligativitatea
1. Oferta Original confirmat prin semnătura și 

ștampila umedă
Obligatoriu

2. Dovada înregistrării în Registrul 
de stat al persoanelor juridice

Copia Extrasului din Registrul de stat 
al persoanelor juridice

Obligatoriu

3. Certificatul de conformitate sau 
certificate de inspecție a bunu-
rilor

Copia cu aplicarea ștampilei umede a 
operatorului

Obligatoriu

4. Confirmarea lipsei datoriilor față 
de buget

Certificat eliberat de Inspectoratul 
Fiscal de Stat sau declarație de pro-
prie răspundere

Obligatoriu

5. Termenul de plată Menționarea in ofertă termenul de 
plată 3 zile calendaristice

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negocia-
te), după caz: – nu este cazul, nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – nu este cazul, nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. 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. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:
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  Depunerea ofertelor pe:  [data]  18.08.2022  până la: [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  18.08.2022  până la: [ora exactă]  10:00

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97. 
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – nu este cazul, nu se aplică

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51. SIA RSAP – nu 
este cazul, nu se aplică. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul 
să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română, Rusă

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – 
nu este cazul, nu se aplică

28. 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

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – nu este cazul, nu se 
aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – nu este cazul, nu se 
aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
anunț de intenție nr. 001 din 16 februarie 2022, BAP nr. 14, 22 februarie 2022, marți

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  27.07.2022

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor nu este cazul, nu se acceptă
sistemul de comenzi electronice nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice nu este cazul, nu se acceptă

34. 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): – 
nu este cazul, nu se aplică

35. 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 și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – nu este cazul, nu se aplică

37. Alte informații relevante:
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37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să 
fie însoţite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, preţul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile 
care se suprapun

37.3. Plicul va conţine înscrisul: licitația „Traverse (шпалы и брус)”

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL) la cursul BNM USD-MDL la data plății, 
termenul de plată 3 zile calendaristice

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de 
conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul 
livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.
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