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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din __________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 62
Numărul de telefon/fax 067880677
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.spatiiverzi@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante https://agsv.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067880677
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

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

https://achizitii.md/ro/

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)

Întreprindere municipală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 34144000-8
Utilaje multifuncți-
onale cu atașamen-

te de lucru
5 buc. Conform Caietului de sarcini

18 650 000,00

 
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 □

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 Cel mai mic preț care corespunde criteriilor de selec-

ție

 
 
 

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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II. Alte informații:

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

August

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 □

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 Nu sunt

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din __________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
IDNO 1002600047677
Adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 62
Numărul de telefon/fax 067880677
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii.spatiiverzi@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante https://agsv.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 067880677
Adresa de e-mail sau pagina web oficială 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, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://achizitii.md/ro/

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)

Întreprindere municipală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 34144000-8
Utilaj multifuncțio-
nal (forestier-agri-

col)
5 buc. Conform Caietului de sarcini

20 100 000,00

 
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 □

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 Cel mai mic preț care corespunde criteriilor de selecție

II. Alte informații:

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

August

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

mailto:achizitii.spatiiverzi@gmail.com
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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,  în continuare 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 Nu sunt

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
nr. _5_ din _26 septembrie 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General de Carabinieri
IDNO 1006601000473
Adresa MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Ascahi 65A
Numărul de telefon/fax 022-73-93-68
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitii@igc.gov.md     
Pagina web oficială a autorității contractante https://carabinier.gov.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Asea Indiuhova
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va pu-
tea 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 ac-
cesată documentația de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cadrul 
procedurii publicată în SIA RSAP, link: https://mten-
der.gov.md/tenders 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi-
tate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Inspectoratul General de Carabinieri este o au-
toritate specializată a statului, cu statut militar, aflată 
în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are 
misiunea de a apăra drepturile și libertățile funda-
mentale ale persoanei prin executarea atribuțiilor de 
menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, 
de prevenire și descoperire a infracțiunilor și contra-
vențiilor, de protecție a obiectivelor de importanță 
deosibită, de prevenire și combatere a terorismului, 
de asigurare a regimului stării de urgență, de asediu 
sau de război. 

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea 

de măsură Cantitatea Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 18100000-0 Echipament pentru 
militari lot

Potrivit 
necesităților 

stabilite

Potrivit Specifi-
cațiilor tehnice 
din Documen-

tația de atribuire

833 333,33

Valoarea estimativă totală, fără TVA: 833 333,33

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

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

Nu □

Da □

mailto:achizitii@igc.gov.md
https://carabinier.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders
https://mtender.gov.md/tenders
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor legi sau al unor acte ad-
ministrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de 
achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are 
cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru 
infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de activităţi teror-
iste, finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor 
şi alte forme de trafic de persoane.

2. Va fi exclus orice operator economic care se află în pro-
ces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătoreşti.

3. Vor fi excluși operatorii economici care nu şi-au înde-
plinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.

4. Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea 
de exercitare a activității profesionale.

5. Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea 
economică, financiară, tehnică și profesională.  

6. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de 
experienţă pe plan național sau internațional, pentru a se ca-
lifica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin de-
monstrarea experienţei specifice fiind minimum de un an în 
livrarea/comercializarea bunurilor similare.

Alte informații:

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

septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna-
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniu-
nii Europene,  în continuare 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 Nu sunt.

mailto:contestatii@ansc.md


10

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1  din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Comisia de Stat pentru Testare Soiurilor de Plante

IDNO 1006601003854
Adresa mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 180, bir. 1210
Numărul de telefon/fax 022-211-308; Fax: 022-210-455;
Adresa de e-mail ale autorității contractante info@cstsp.md; 
Adresa de internet ale autorității contractante www.cstsp.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Sochircă Pavel 022-211-308; 

Brăileanu Eugeniu 060-501-051;
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, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi ac-
cesată documentația de atribuire)

www.cstsp.md;

info@cstsp.md;

SIA RSAP: www.achiziții.md  

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea im-
plica o altă formă de achiziție comună)

Instituție Publică, pe lângă Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare

Obiectul principal de activitate - testarea soiuri-
lor de plante;

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 
măsură/kg

Descrierea achiziției
Valoarea estimată, 

fără TVA (pentru fiecare 
lot în parte)

Lot2 14300000-4
Nitroammofosca

16:16:16

10 000

kg

- 16:16:16

- Ambalaj – saci cu 
peliculă din uzină, 50 kg 

obligatoriu

166 666.66

Suma totală fără TVA: 166 666,66
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate 
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de an-
gajare 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 Prețul cel mai scăzut.

mailto:info@cstsp.md
http://www.cstsp.md
http://www.cstsp.md
mailto:info@cstsp.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

26-27.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Licitație electronică

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 □

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 26.09.22 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria com.  Pelinei 
IDNO 1007601007011
Adresa s.Pelinei r-l Cahul
Numărul de telefon/fax 299 74244
Adresa de e-mail a autorității contractante primariapelinei@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 029974287  078213777
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire

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

primariapelinei@mail.ru

Documentatia de atribuire v-a fi anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP.

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

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

Administrație  Publică Locală

Primaria com.Pelinei ,r-l Cahul.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor de proiec-

tare sau de lucrări

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 45211100-0
Construcția casei tradiționale 
moldovenești,în satul Pelinei r-l 
Cahul 

 1 buc

(conform 
caietului 
de sarcini)

Lucrări de construcție a 
casei tradiționale mol-
dovenești din s.Pelinei 
, r-l Cahul , cod cadas-
tral nr.1736205153.

1 Lucrări de construcție(bloc adminis-
trativ) 1 lot 366287,39

2 Soluții arhitecturale (bloc oficii) 1 lot 471927,83

3 Rețele de apă și canalizare(bloc admi-
nistrativ) 1 lot 38151,37

4 Lucrări tehnico-sanitar(încălzire și ven-
tilare) Bloc administrativ 1 lot 17960,89

5 Lucrări de construcție ( Casa de locuit) 1 lot 933613,06

6 Soluții arhitecturale(bloc de locuit) 1 lot 769004,98

7 Lucrări tehnico –sanitare (încălzire și 
ventilare). 1 lot 13202,46

mailto:primariapelinei@mail.ru
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8 Alimentarea cu energie electrică exte-
rioară 1 lot 191790,66

9 Retele exterioare de apa și canalizare 1 lot 220172,85

10 Amenajarea teritoriului 1 lot 745490,23

Total valoarea loturilor fără TVA: 3767601,72
 
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 legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut 

Evaluarea v-a fi pentru toate loturile , cu corespun-
derea tuturor cerințelor.

II. Alte informații:

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

2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

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

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

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. 131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 16.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante primăria com. Dărcăuţi, r. Soroca

IDNO 1007601001558

Adresa com. Dărcăuţi, r. Soroca

Numărul de telefon/fax 023072336

Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.darcauti@gmail.com

Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
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)

023072336

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 Locală

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

LOTUL I

1 45200000-9

Constructia retelei de 
alimentare cu apa in sat. 
Darcauti si  Malcauti, raio-
nul Soroca

Lucrare

Licitație publică deschisă privind achizi-
tionarea lucrărilor Constructia retelei 
de alimentare cu apa in sat. Darcauti si  
Malcauti, raionul Soroca

8461302,4

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

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

Nu □

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

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de atribuire cel mai scăzut preț

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601001558
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II. Alte informații:

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

23.09.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

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 

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 Serviciilor de elaborare a proiectului de execuție pentru reconstrucția anexei 
destinată Autoclavării deșeurilor periculoase

Nr.38 din  27.09.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

IDNO 1003600150783

Adresa Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 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 Natalia Țurcanu, 022 403 697

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 men-
țiune 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 contractantă este o autoritate cen-
trală 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 bunurilor, servicii-

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fie-

care lot în parte)

1 71220000-6

Lot 1. Servicii de elaborare a 
proiectului de execuție pentru 
reconstrucția anexei destinată 
Autoclavării deșeurilor pericu-

loase

1 lot

Servicii de elaborare a 
proiectului de execuție 

pentru reconstrucția 
anexei destinată Au-
toclavării deșeurilor 

periculoase

200.000,00

 
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 Criteriul de evaluare aplicat pentru 
adjudecarea contractului: cel mai 
mic preț fără TVA cu corespunderea 
cerințelor solicitate, pe lot.

 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
http://www.achizitii.md
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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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.52 din 26.09.2022

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 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

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)

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 45200000-9

Lucrări de amenajare a căilor de acces 
către Chișinău Arena Polivalentă, pe 
drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 
7,185, partea dreaptă.

1
Conform 
caietului 
de sarcini 

 15 836 940,00

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

Octombrie 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 2022-2023

 
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

Achiziționarea centralizată de Consumabile DM tip deschis Lista Suplimentară conform necesităților 
IMSP, pentru anul 2023

Din 27.09.2022

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 Achiziționarea centralizată de Consumabile 

DM tip deschis Lista Suplimentară conform 
necesităților IMSP, pentru anul 2023

 
Informații despre obiectul achiziției:

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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Nr. 
Lot Denumire Lot Descriere

Unitatea 
de  mă-
sură

Prețul es-
timat cu 
TVA

Canti-
tatea 
totală

Suma esti-
mata

1

Absorbent CO2 
pentru aparat de 
anaestezie

Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu 
conținut redus de NaOH, granule rotunde 
de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu 
conținut redus de praf, schimbare de culoare 
de la alb spre violet. Bucată= o canistră Bucată 400 300 120,000.00

2
Ac pentru miogra-
fie 25 mm

Ac pentru miografie 25 mm. 
Lungime 25 mm grosime 0,45 de unică uti-
lizare Bucată 200 50 10,000.00

3
Ac pentru miogra-
fie 35 mm

Ac pentru miografie 35 mm. Lungime 35 mm 
grosime 0,45 de unică utilizare Bucată 200 50 10,000.00

4

Cablu pacient 
pentru  electro-
cardiograf

Cablu pacient pentru  electrocardiograf, Cu 
10 fire (rezistențqa 10 KOM) Bucată 960 20 19,200.00

5 Electrod ECG
electrod ECG adeziv Ag/AgCl tip snap clip, 
reutilizabil Bucată 1.5 500 750.00

6

Electrod neutral 
monoutilizabil  
copii

Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, 
suprafaţa pînă la 200 cm2, cu cablu 3m. Bucată 50 300 15,000.00

7

Electrod neutral 
monoutilizabil 
maturi

Electrod neutral monoutilizabil maturi, supra-
faţa pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Bucată 50 2000 100,000.00

8
Electrod sterizabil 
tip lama

 Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare 
monopolara in adincime. Lungimea 15cm Bucată 150 94 14,100.00

9
Electrozi  ECG  
copii

Electrozi  ECG  pentru copii, 25-30mm, cu gel 
lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, 
Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex 
PVC. Bucată 2 1500 3,000.00

10
Electrozi  EEG  
punte mare

Set =20 buc, plastic,dimensiune mare, reuti-
lizabili Bucată 6384 2 12,768.00

11
Electrozi  EEG  
punte medie

Set =20 buc, plastic,dimensiune medie, reuti-
lizabili Bucată 6384 2 12,768.00

12
Electrozi ECG 
(adulți)

1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 
2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitoriza-
rea Holter ECG 
3.Fără latex 
4.Neiritanți pentru piele 
5.De unică folosință 
6.Mod de prindere tip clemă. Bucată 2 67000 134,000.00

13

Electrozi tip cupă 
cu fire EEG inte-
grat

Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu 
conector tip DIN, reutilizabili Bucată 6500 2 13,000.00

14 Fire ECG

Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și 
conexiune la electrod snap clip de lungime 
de 1.5m. Un set= O bucată Bucată 300 20 6,000.00

15
HARTIE ECG 1ca-
nal 56mm HARTIE ECG 1canal 56mm Bucată 12 40 480.00

16
Hartie ECG 80 mm 
x 20 m (80x30) Hârtie ECG 80 mm x 20 m (80x30) Bucată 18 400 7,200.00

17

Hartie milimetrică 
p/u ECG , termo-
sensibilă 80x20 
tip: rolă

Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 
80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru Bucată 11.43 2500 28,575.00
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18

Hartie milimetrică 
p/u ECG , termo-
sensibilă 215х30 
tip: rolă

Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 
215х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru Bucată 53.66 100 5,366.00

19

Hartie milimetrică 
p/u Spirograma, 
termosensibilă 
120х20 tip: rolă

Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosen-
sibilă 120х20, tip: rolă,  caroiaj rosu/albastru Bucată 19.67 30 590.10

20

Hirtie milimet-
rica p/u ECG , 
termosensibila 
112mmх25mm 
tip: rola

Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 
112mmх25mm tip: rola Bucată 69 60 4,140.00

21

Hirtie milimetrica 
p/u ECG , termo-
sensibila 210mm 
х 295mm x 150 
(format A4)  tip: 
pliata

Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 
210mm х 295mm x 150 (format A4)  tip: pliata Bucată 150 80 12,000.00

22

Hîrtie milimet-
rică p/u ECG , 
termosensibilă 
210mmx295m-
mx150 ~ (A4x150) 
tip: pliată. 

Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 
210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată. Bucată 100 50 5,000.00

23
Hirtie termosensi-
bila 152X90 x160 Hirtie termosensibila 152X90 x160 Bucată 28.71 300 8,613.00

24

Muștiuc diametru 
27 mm (Tub pent-
ru Spirograma)

Muștiuc diametru 27 mm (Tub pentru Spiro-
grama), Carton ,unica folosință Bucată 3.43 1000 3,430.00

25
Muștuc pentru 
spirografie

Muștuc pentru spirografie folosite la procedu-
ra de spirografie Bucată 5 200 1,000.00

26

Peliculă sen-
sibil albastră 
digitală/11x14 
(27x35)x100

Peliculă sensibil albastră digitală/11x14 
(27x35). Ambalare până la 100 bucăți în cutie Bucată 38.55 1500 57,825.00

27

Peliculă sensibil 
albastra digita-
la/8x10 (20x24)
x100

Peliculă sensibil albastra digitala/8x10 
(20x24). Ambalare până la 100 bucăți în cutie Bucată 27.6 1800 49,680.00

28

Peliculă sensibilă 
albastră digita-
la/14x17 (35x43)
x100

Peliculă sensibilă albastră digitala/14x17 
(35x43). Ambalare până la 100 bucăți în cutie Bucată 52 1500 78,000.00

29

Pungi sterilizare arti-
colelor medicale 100 
cm x 100 m

Hartie pentru impachetarea articolelor medi-
cale 100 cm x 100 m Bucată 76 15 1,140.00

30

Pungi sterilizare 
articolelor med-
icale Mărimea 
100mm x 200m

Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dis-
pozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind 
transparentă din peliculă termorezistentă pentru 
vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie 
să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. 
Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensi-
unea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa 
I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate 
cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului 
împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. 
Bucată=O rolă Bucată

263.00

157 41,291.00



23

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

31

Pungi sterilizare 
articolelor med-
icale Mărimea 
150mm x 200m

Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u am-
balat dispozitive medicale, formată din 2 
părți: o parte fiind transparentă din peliculă 
termorezistentă pentru vizualizarea conținu-
tului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezis-
tentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea 
rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul 
și numărul e lot. Indicator de tip clasa I con-
form standartului ISO 1140-1 în conformitate 
cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materi-
alului împachetat după sterilizare nu mai mic 
de 12 luni. Bucată=O rolă Bucată 400 137 54,800.00

32

Pungi sterilizare 
articolelor med-
icale Mărimea 
200mm x 200m

Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u am-
balat dispozitive medicale, formată din 2 
părți: o parte fiind transparentă din peliculă 
termorezistentă pentru vizualizarea conținu-
tului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezis-
tentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea 
rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul 
și numărul e lot. Indicator de tip clasa I con-
form standartului ISO 1140-1 în conformitate 
cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materi-
alului împachetat după sterilizare nu mai mic 
de 12 luni. Bucată=O rolă Bucată 533 118 62,894.00

33

Pungi sterilizare 
articolelor med-
icale Mărimea 
250mm x 200m

Rolă din hîrtie măr.250mmx200m  pentru ster-
ilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. 
e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă 
din peliculă termorezistentă pentru vizualiza-
rea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie 
termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe 
lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, 
codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I 
conform standartului ISO 1140-1 în conformitate 
cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului 
împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. 
Bucată=O rolă Bucată 700 196 137,200.00

34

Pungi sterilizare 
articolelor med-
icale Mărimea 
300mm x 200m

Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare 
cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată 
din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă 
termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. 
Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hi-
drofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie 
să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. 
Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 
1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de 
păstrare a materialului împachetat după sterilizare 
nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă Bucată 900 171 153,900.00

35

Pungi sterilizare 
articolelor med-
icale Mărimea 
350mm x 200m

Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u am-
balat dispozitive medicale, formată din 2 
părți: o parte fiind transparentă din peliculă 
termorezistentă pentru vizualizarea conținu-
tului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezis-
tentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea 
rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul 
și numărul e lot. Indicator de tip clasa I con-
form standartului ISO 1140-1 în conformitate 
cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materi-
alului împachetat după sterilizare nu mai mic 
de 12 luni. Bucată=O rolă Bucată 900 19 17,100.00
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Pungi sterilizare 
articolelor med-
icale Mărimea 
400mm x 200m

Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u am-
balat dispozitive medicale, formată din 2 
părți: o parte fiind transparentă din peliculă 
termorezistentă pentru vizualizarea conținu-
tului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezis-
tentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea 
rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul 
și numărul e lot. Indicator de tip clasa I con-
form standartului ISO 1140-1 în conformitate 
cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materi-
alului împachetat după sterilizare nu mai mic 
de 12 luni. Bucată=O rolă Bucată 670 6 4,020.00

37

Pungi sterilizare 
articolelor med-
icale Mărimea 
50mm x 200m

Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u am-
balat dispozitive medicale, formată din 2 
părți: o parte fiind transparentă din peliculă 
termorezistentă pentru vizualizarea conținu-
tului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezis-
tentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea 
rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul 
și numărul e lot. Indicator de tip clasa I con-
form standartului ISO 1140-1 în conformitate 
cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materi-
alului împachetat după sterilizare nu mai mic 
de 12 luni. Bucată=O rolă Bucată 200 29 5,800.00

38

Pungi sterilizare 
articolelor med-
icale Mărimea 
75mm x 200m

Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u am-
balat dispozitive medicale, formată din 2 
părți: o parte fiind transparentă din peliculă 
termorezistentă pentru vizualizarea conținu-
tului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezis-
tentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea 
rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul 
și numărul e lot. Indicator de tip clasa I con-
form standartului ISO 1140-1 în conformitate 
cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materi-
alului împachetat după sterilizare nu mai mic 
de 12 luni. Bucată=O rolă Bucată 233 18 4,194.00

39

Set de gastrosto-
mie endoscopica 
percutana pedi-
atrica

Set de gastrostomie endoscopica percutana 
pediatrica pentru canalul endoscopului de 2,8 
mm. Un set= O bucată Bucată 1200 1 1,200.00

40

Set electrozi ECG 
4 cleste + 6 pare 
(adult), reutilizabil

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 conectori ECG tip banana de 
diametru 3 si 4mm. Bucată 421.41 13 5,478.33

41

Set pentru lig-
aturare variceala 
endoscopica

Set pentru ligaturare variceala endoscopica, 
set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu 
diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= 
O bucată Bucată 1900 5 9,500.00

42

Test-indicator 
sterilizare 120°/20 
min, Intern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 4000 600.00
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Test-indicator 
sterilizare 120°/45 
min

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
120 grade 45 min. Universal, nr. de până la 
1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea 
culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu 
mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare 
în limba romană cu registru. Registru apro-
bat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 
F257/e. Test 0.15 5000 750.00

44

Test-indicator 
sterilizare 121/15 
min intern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 2000 300.00

45

Test-indicator 
sterilizare 121/15 
min 

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste 
pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii 
indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 1000 150.00

46

Test-indicator 
sterilizare121/5 
min Extern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
121 grade 5 min. Extern nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 4000 600.00

47

Test-indicator 
sterilizare121/20 
min Intern 

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
121 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 600 90.00

48

Test-indicator 
sterilizare121/20 
min 

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
121 grade 20 min.  nr. de până la 1000 teste 
pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii 
indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 32000 4,800.00

49

Test-indicator 
sterilizare121/45 
min Intern 

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
121 grade 45 min. Intern nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 4000 600.00

50

Test-indicator 
sterilizare121/45 
min Extern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
121 grade 45 min.  Extern nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 4000 600.00
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Test-indicator 
sterilizare 132°/ 
20 min  intern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 422000 63,300.00

52

Test-indicator 
sterilizare 132° / 
20 min extern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 189500 28,425.00

53

Test-indicator 
sterilizare 132°/ 
22 min  intern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
132 grade 22 min. Intern, nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 106000 15,900.00

54

Test-indicator 
sterilizare 132° / 
22 min extern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
132 grade 22 min. Extern, nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 30000 4,500.00

55
Test-indicator 
sterilizare 132° 

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
132 grade . Universal, nr. de până la 1000 tes-
te pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii 
indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 2000 300.00

56

Test-indicator 
sterilizare 134°/ 4 
min   Universal

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 
1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea 
culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu 
mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare 
în limba romană cu registru. Registru apro-
bat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 
F257/e. Test 0.2 15000 3,000.00

57

Test-indicator 
sterilizare 134°/ 5 
min   Universal

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 
1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea 
culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu 
mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare 
în limba romană cu registru. Registru apro-
bat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 
F257/e. Test 0.2 234000 46,800.00

58

Test-indicator 
sterilizare 134°/ 4 
min   Intern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.2 30000 6,000.00
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Test-indicator 
sterilizare 134°/ 5 
min   Intern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.2 60000 12,000.00

60

Test-indicator 
sterilizare 134/7 
min

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
134 grade 7 min. Universal, nr. de până la 
1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea 
culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu 
mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare 
în limba romană cu registru. Registru apro-
bat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 
F257/e. Test 0.2 10000 2,000.00

61

Test-indicator 
sterilizare 134/7 
min Intern 

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 
teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culo-
rii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai 
puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în 
limba romană cu registru. Registru aprobat de 
M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.2 74180 14,836.00

62

Test-indica-
tor sterilizare  
134/10min

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
134 grade 10 min. Universal, nr. de până la 
1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea 
culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu 
mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare 
în limba romană cu registru. Registru apro-
bat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 
F257/e. Test 0.15 11000 1,650.00

63

Test-indica-
tor sterilizare 
134/20min

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 
grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste 
pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indica-
torului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 
luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu 
registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 
din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 8000 1,200.00

64

Test-indica-
tor sterilizare 
134/20min Intern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 
grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe 
bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatoru-
lui. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, 
instrucțiune de utilizare în limba romană cu regis-
tru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 
31.10.2011 F257/e. Test 0.15 1000 150.00

65

Test-indicator 
sterilizare 180°/60 
min extern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 
grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază 
adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. 
Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, 
instrucțiune de utilizare în limba romană cu regis-
tru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 
31.10.2011 F257/e. Test 0.15 295000 44,250.00

66

Test-indicator 
sterilizare 180° 
intern

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe 
bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indica-
torului. Termen de valabilitate nu mai puțin 
de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba 
romană cu registru. Registru aprobat de M.S 
al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. Test 0.15 146240 21,936.00
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Test-indicator 
sterilizare 180°/60 
min

Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 
180 grade 60 min. Universal, nr. de până la 
1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea 
culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu 
mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare 
în limba romană cu registru. Registru apro-
bat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 
F257/e. În dulap uscat Test 0.15 101000 15,150.00

          1,520,889.43
 
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 centralizată de Consumabile medicale Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, 
pentru anul 2023

Din 27.09.2022

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 Achiziționarea centralizată de Consumabile 

medicale Lista Suplimentară conform nece-
sităților IMSP, pentru anul 2023

 
Informații despre obiectul achiziției:

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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Nr 
Lot

Denumirea Specificaţie tehnică Unitatea 
de mă-

sura

Pret esti-
mativ

TOTAL 
Canti-

tate Suma

1

Aleze de uni-
ca folosinta 
60x60 cm

Cu stratul superior  moale si delicat cu pielea, iar 
partea inferioara este protejata de o folie imper-
meabila si anti-alunecare.Cu miez  absorbant din 
pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impo-
triva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60 cm. Indicator 
umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut 
pachet 10 buc-30 buc Bucată 3 9850 29550

2

Aleze de uni-
ca folosinta 
60x90 cm

Cu stratul superior  moale si delicat cu pielea, iar 
partea inferioara este protejata de o folie imper-
meabila si anti-alunecare.Cu miez  absorbant din 
pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impo-
triva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90 cm. Indicator 
umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut 
pachet 10 buc-30 buc Bucată 5 60630 303150

3

Aleze de uni-
ca folosinta 
90x90 cm

Cu stratul superior  moale si delicat cu pielea, iar 
partea inferioara este protejata de o folie imper-
meabila si anti-alunecare.Cu miez  absorbant din 
pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impo-
triva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 90 cm. Indicator 
umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut 
pachet 10 buc-30 buc Bucată 5 3700 18500

4
Cateter om-
bilical 3.5 Fr

Cateter ombilical 3.5 Fr 
Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe 
linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare cen-
timetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm, diametru 
3,5 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce 
trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, 
cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus 
intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul 
proximal prevazut cu conector si capacel luer lock 
- steril Bucată 9.6 5 48

5
Cateter om-
bilical 4 Fr

Cateter ombilical 4 Fr  
Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoa-
sa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, 
lungime 40 cm, diametru 4 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru 
a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, 
cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub 
de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu 
conector si capacel luer lock - steril Bucată 9.6 25 240

6
Cateter om-
bilical 5 Fr

Cateter ombilical 5 Fr 
Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoa-
sa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, 
lungime 40 cm, diametru 5 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru 
a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, 
cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub 
de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu 
conector si capacel luer lock - steril Bucată 9.6 25 240

7
Cateter om-
bilical 6 Fr

Cateter ombilical 6 Fr 
Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoa-
sa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, 
lungime 40 cm, diametru 5 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru 
a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, 
cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub 
de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu 
conector si capacel luer lock - steril Bucată 9.6 80 768
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8
Cateter om-
bilical 8 Fr

Cateter ombilical 8 Fr 
Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe 
linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centi-
metru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm, diametru 8 
Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, 
capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul 
este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un 
tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proxi-
mal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril Bucată 14.4 110 1584

9
Cateter om-
bilical 10 Fr

Cateter ombilical 10 Fr 
Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe 
linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centi-
metru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm, diametru 10 
Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, 
capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul 
este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un 
tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proxi-
mal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril Bucată 14.4 10 144

10

Cateter p/u 
aspiratie si 
drenaj Re-
don 14 F

1.diametru  14 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: 
PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 
5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 
7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 
7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului 
sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie tra-
heala de tip Redon; . cu vacuum control; Bucată 47 350 16450

11

Cateter p/u 
aspiratie si 
drenaj Re-
don 16 F

1.diametru  16 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: 
PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 
5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 
7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 
7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului 
sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie tra-
heala de tip Redon; . cu vacuum control;  Bucată 47 450 21150

12

Cateter p/u 
aspiratie si 
drenaj Re-
don 18 F

1.diametru  18 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC 
(Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare 
in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii later-
ale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individu-
ală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul 
este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum 
control;  Bucată 47 1070 50290

13

Cateter p/u 
aspiratie si 
drenaj Re-
don 20 F

1.diametru  20 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC 
(Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare 
in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii later-
ale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individu-
ală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul 
este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum 
control; Bucată 47 1300 61100

14

Cateter p/u 
aspiratie si 
drenaj Re-
don 22 F

1.diametru  22 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC 
(Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare 
in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii later-
ale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individu-
ală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul 
este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum 
control; Bucată 47 350 16450

15

Cateter p/u 
aspiratie si 
drenaj Re-
don 24 F

1.diametru  24 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC 
(Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare 
in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii later-
ale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individu-
ală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul 
este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum 
control;  Bucată 47 1900 89300
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16

Cateter p/u 
aspiratie si 
drenaj Re-
don 26 F

1.diametru  26 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC 
(Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare 
in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii later-
ale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individu-
ală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul 
este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum 
control;  Bucată 47 370 17390

17

Cateter p/u 
aspiratie si 
drenaj Re-
don 28 F

1.diametru  28 (Fr) 2. lungime: 70-80+ cm 3.mate-
rial: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie 
XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumat-
ic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 
1 cm )c 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul 
produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru as-
piratie traheala de tip Redon; . cu vacuum control; Bucată 47 20 940

18

Cateter p/u 
aspiratie si 
drenaj Re-
don 30 F

1.diametru  30 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: 
PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 
5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 
7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm )c 
7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului 
sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie tra-
heala de tip Redon; . cu vacuum control;  Bucată 47 20 940

19

Cateter 
toracic cu 
trocar 14FR

Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic 
inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si 
toracic , non-operativ, diametru 14 Fr. Bucată 60 10 600

20

Cateter 
toracic cu 
trocar 16FR

Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic 
inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si 
toracic , non-operativ, diametru 16 Fr. Bucată 60 10 600

21

Cateter 
toracic cu 
trocar 18FR

Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic 
inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si 
toracic , non-operativ, diametru 18 Fr. Bucată 60 90 5400

22

Cateter 
toracic cu 
trocar 20FR

Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic 
inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si 
toracic , non-operativ, diametru 20 Fr. Bucată 60 240 14400

23

Cateter 
toracic cu 
trocar 22FR

Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic 
inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si 
toracic , non-operativ, diametru 22 Fr. Bucată 60 10 600

24

Cateter 
toracic cu 
trocar 24FR

Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic 
inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si 
toracic , non-operativ, diametru 24 Fr. Bucată 60 90 5400

25

Cateter 
toracic cu 
trocar 26FR

Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic 
inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si 
toracic , non-operativ, diametru 26 Fr. Bucată 60 50 3000

26

Cateter 
toracic cu 
trocar 28FR

Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic 
inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si 
toracic , non-operativ, diametru 28 Fr. Bucată 60 30 1800

27

Cateter 
toracic cu 
trocar 29FR

Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic 
inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si 
toracic , non-operativ, diametru 29 Fr. Bucată 60 50 3000

28

Cateter sub-
clav nr. 0,6 
mm

Cateter subclav  0,6mm x1,3mm, lungimea 100-
140mm, cu ac Bucată 22 365 8030

29

Cateter sub-
clav nr. 1,0 
mm

Cateter subclav 1,00mmx1,7mmm, lungimea 100-
140mm, cu ac Bucată 22 385 8470
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30

Cateter sub-
clav nr. 1,4 
mm

Cateter subclav 1,4mmx2,0mmm ,lungimea 100-
140mm, cu ac Bucată 22 245 5390

31

Cearsaf 
medical ster-
il 200*160 
cm

Cearsaf steril densitatea minim 29 g/m² . Material 
nețesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisi-
bilă  ±5cm), ambalat individual Bucată 30 1000 30000

32

Cearsaf 
medical 200 
x 100 cm

Cearsaf medical  de uz medical unic -  dimensiuni 
200x100 cm (deviere admisibilă  ±5cm), culoare 
albastră, din material nețesut SMS densitatea min-
im 29 g/m² . Bucată 13 14200 184600

33

Clemă pent-
ru cordonul 
ombilical

Clemă pentru cordonul ombilical din polipropilenă, 
cu dinții de prindere siguri, cu margini rotunjite,-
care să nu taie cordonul ombilical. Suprafața de 
strângere a brațelor să stabilizeze clema de pe cor-
donul ombilical. După închidere să nu fie posibilă 
deschiderea din nou a clemei. 
Dispozitivul de blocare dublu. Dimensiunea uni-
versală, de unică folosință, nepirogenice, fără latex, 
fără ftalat, EO sterilizat. ambalat individual. Bucată 2 14560 29120

34

Cutii p/u 
incinerarea 
deseurilor 
medicale 
7,5 l

Cutii din carton triplu start destinate colectării 
deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și 
tăietoare, după efectuarea actului medical 7,5l, cu 
sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu 
pictograma pericol biologic, din material rezistent 
la actiuni mecanice. 
- De formă paralelipipedică cu mâner și fantă 
izolantă; 
- Marcaj: pictograma “pericol biologic”;                                                     
- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 
13485 Bucată 8.87 23900 211993

35

Cutii p/u 
incinerarea 
deseurilor 
medicale 
10 l

Cutii din carton triplu start destinate colectării 
deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și 
tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu 
sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu 
pictograma pericol biologic, din material rezistent 
la actiuni mecanice. 
- De formă paralelipipedică cu mâner și fantă 
izolantă; 
- Marcaj: pictograma “pericol biologic”;                                                     
- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 
13486 Bucată 7 21800 152600

36

Cutii p/u 
incinerarea 
deseurilor 
medicale 
18,5 l

Cutii din carton triplu start destinate colectării 
deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și 
tăietoare, după efectuarea actului medical 18,5-20 
l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu 
pictograma pericol biologic, din material rezistent 
la actiuni mecanice. 
- De formă paralelipipedică cu mâner și fantă 
izolantă; 
- Marcaj: pictograma “pericol biologic”;                                                     
- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 
13487 Bucată 11.98 7000 83860
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37

Lame pentru 
bisturiu nr 
10

1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.10- compatibil cu mâner 
bisturiu nr.3 
5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie 
de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată ter-
menul de valabilitate, numărul și compatibilitatea 
mânerului. 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc. Bucată 1.05 8400 8820

38

Lame pentru 
bisturiu nr 
11

1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.11- compatibil cu mâner 
bisturiu nr.3 
5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie 
de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată ter-
menul de valabilitate, numărul și compatibilitatea 
mânerului. 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc. Bucată 1.05 13200 13860

39

Lame pentru 
bisturiu nr 
12

1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.12- compatibil cu mâner bisturiu 
nr.3 
5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de al-
uminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de val-
abilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc. Bucată 1.05 200 210

40

Lame pentru 
bisturiu nr 
15

1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.15- compatibil cu mâner bisturiu 
nr.3 
5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de al-
uminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de val-
abilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc. Bucată 1.05 7900 8295

41

Lame pentru 
bisturiu nr 
18

1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.15- compatibil cu mâner bisturiu 
nr.4 
5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de al-
uminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de val-
abilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc. Bucată 1.05 1400 1470

42

Lame pentru 
bisturiu nr 
20

1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.20- compatibil cu mâner bisturiu 
nr.4 
5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de al-
uminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de val-
abilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc. Bucată 1.05 6300 6615
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43

Lame pentru 
bisturiu nr 
21

1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.21- compatibil cu mâner 
bisturiu nr.4 
5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie 
de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată ter-
menul de valabilitate, numărul și compatibilitatea 
mânerului. 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc. Bucată 1.05 9400 9870

44

Lame pentru 
bisturiu nr 
22

1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.22- compatibil cu mâner 
bisturiu nr.4 
5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie 
de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată ter-
menul de valabilitate, numărul și compatibilitatea 
mânerului. 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc. Bucată 1.05 40900 42945

45

Lame pentru 
bisturiu nr 
23

1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.23- compatibil cu mâner 
bisturiu nr.4 
5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie 
de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată ter-
menul de valabilitate, numărul și compatibilitatea 
mânerului. 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc. Bucată 1.05 20700 21735

46

Lame pentru 
bisturiu nr 
24

1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.24- compatibil cu mâner bisturiu 
nr.4 
5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de al-
uminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de val-
abilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc. Bucată 1.05 900 945

47

Lame pentru 
bisturiu nr 
25

1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.25- compatibil cu mâner bisturiu 
nr.4 
5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de al-
uminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de val-
abilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc. Bucată 1.05 1000 1050

48

Muşama 
medical 
85cm

Muşama medical tip-A în rulon, lăţime 85cm±5cm, rulon 
nu mai mic de 10 metri, fabricată din cauciuc pe bază de 
ţesătură din bumbac metru 31 5173 160363

49

Periuța cito-
logică Cer-
vex Brush 

Periuța citologică Cervex Brush , plastic și partea supe-
rioară cu periuta din silicon p-u citologie, cu vârful moale 
(tip bradut) pentru a fi mai usor de suportat de catre 
pacient.  
Sterilizat cu oxid de etilena. 
Ambalate individual. În cutii de până la 200 bucăti. Bucată 2.86 39200 112112
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50
Periuța cito-
logică sterile 

Cito-periute sterile , ambalat individual, de unica 
folosinta din plastic pentru recoltari in ginecolog-
ice. Lungime: min 20 cm. Material: Polietilena. 
Partea superioara: peri flexibili nylon (tip Perie sau 
Rimmel). 
Sterilizate cu oxid de etilena. În cutii de până la 200 
bucăti. Bucată 2 7500 15000

51
Prezervative, 
p/u  USG

Prezervative, p/u  USG lungimea prezervativului 
210 mm, latex, non-alergic, ambalaj individual cu 
indicarea termenului de valabilitate. Bucată 2.3 38500 88550

52

Robinet tri-
direcţional 
steril

Robinet tridirecţional steril, 3-directionale  (cu  
codare de culori) , rezistent la influenta chimica 
a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe 
baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 
100cm, rotatia robinetului 360°, rezistent la presi-
une≥ 4 bari, steril, fără latex Bucată 5 94110 470550

53

Servetele cu 
alcool 42.5 
mmx 42.5 
mm

Salfete imbibate cu alcool 70% in stativ, parametri 
salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de 
plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de ex-
tragere a câte 1 bucată. Bucată 0.324 1077500 349110

54

Servetele 
cu alcool 65 
mm x30 mm

Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl 
alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, 
ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu 
posibilitate de extragere a câte 1 bucată. Bucată 0.3 350000 105000

55

Servetele cu 
alcool 110 
mm*200 
mm

Servetele antibacteriale cu alcool 70-80% in cutie 
plastica, ambalaj.nr.50-200 buc, lungime 20 - 30 
cm, lățime 10 - 12 cm, Bucată 0.5 484500 242250

56
Scu-
tece-adulți S

Mărimea S diametru taliei 50-80cm , unică folos-
ință , conservarea mirosului , sistem ce previne 
scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare 
adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de 
uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să 
permită circulația aerului Bucată 5.2 3400 17680

57

Scu-
tece-adulți 
M

Mărimea M diametru taliei 80-115cm , unică fo-
losință , conservarea mirosului , sistem ce previne 
scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare 
adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de 
uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să 
permită circulația aerului Bucată 6 48800 292800

58
Scu-
tece-adulți L

Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm , 
unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce 
previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie 
, fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție 
, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a 
scutecului , să permită circulația aerului Bucată 6 78200 469200

59

Scu-
tece-adulți 
XL

Mărimea XL, > 95kg, diametru talie 130cm-170cm, 
unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce 
previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie 
, fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție 
, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a 
scutecului , să permită circulația aerului Bucată 7 26900 188300

60

Scu-
tece-copii  
2-5kg

Scutece pentru copii, 2-5kg cu benzi flexibile 
lateral,  unică folosință , conservarea mirosului, 
capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la 
piele, indicator de umplere a scutecului , să permită 
circulația aerului prevenind iritatiile pielii. Bucată 2 1200 2400



37

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

61

Scu-
tece-copii  
4-9kg

Scutece pentru copii, 4-9kg, cu benzi flexibile 
laterale unică folosință , conservarea mirosului, 
capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la 
piele, indicator de umplere a scutecului , să permită 
circulația aerului prevenind iritatiile pielii. Bucată 3 4500 13500

62

Scu-
tece-copii  
7-14kg

Scutece pentru copii, 7-14kg, cu benzi flexibile 
laterale unică folosință , conservarea mirosului, 
capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la 
piele, indicator de umplere a scutecului , să permită 
circulația aerului prevenind iritatiile pielii. Bucată 2 3400 6800

63
Seringă Jane 
120-150 ml

1.Mărimea: 120-150 ml 
2.Ambalare individuală 
Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele core-
spunzătoare pentru produsul dat. 
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență 
de categoria produsului). Bucată 7 1000 7000

64
Seringă Jane 
60 ml (steril)

1.Mărimea: 60 ml 
2.Steril 
3.Ambalare individuală 
Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele core-
spunzătoare pentru produsul dat. 
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență 
de categoria produsului). Bucată 5 1500 7500

65

Set tuburi 
gofrate pen-
tru aparat 
de anestezie

Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea 
pacientului la aparatul de anestezie si ventilator; 
Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți; Diame-
trul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m in 
stare intinsa; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor 
unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul 
endotraheal; conectiunea adaptorului 22M/15F; 
conectiunea furtunurilor 22F; Material- polipro-
pilena, polietilena, elastomer, fara latex; Ambalaj 
individual; Clinic curat. Bucată 52.8 22325 1178760

66

Set tuburi 
gofrate pen-
tru aparat de 
ventilare

Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 
1. Cu balon (colector) pentru O2 
2. Fara miros 
3. Piesa Y 
4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pent-
ru controlul concentratie CO2 
5.    Lungimea minima 150 cm 
6. Conector standart cu ventilator si sonda de intu-
bare 15 mm si 22 mm 
7. Ambalat steril Bucată 60.95 4000 243800

67

Set pentru 
cateteriza-
rea vaselor 
centrale 
monolumen 
G14-G16

Set cateter G14-G-16componenta setului - cateter 
din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metal-
ic tip “J” rezistent la îndoiere,Flux >100ml/min Bucată 190 2500 475000

68

Set pentru 
cateteriza-
rea vaselor 
centrale 
monolumen 
G14-G16, cu 
cablu ECG

Set cateter G14-G16 monolumen -componenta 
setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, 
conductor metalic tip “J” rezistent la îndoiere, Cablu 
ECG pentru verificarea pozitiei cateterului +aparat 
de ghidare, Flux >100ml/min Bucată 230 1000 230000
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Set pentru 
cateteriza-
rea vaselor 
centrale 
monolu-
men 14G cu 
depărtător 
pentru piele

Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14G 
diametru 2,1 mm, lungimea 20 cm, conductor 
metalic tip J rezistent la indoiere 0,89 mm x 50 cm, 
depărtător pentru piele Bucată 170 200 34000

70

Set pentru 
cateteriza-
rea vaselor 
centrale 
monolumen 
16G  cu 
depărtător 
pentru piele

Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16G 
diametru 1,7 mm, lungimea 20 cm, conductor 
metalic tip J rezistent la indoiere 0,63 mm x 50 cm, 
depărtător pentru piele Bucată 170 200 34000

71

Set pentru 
cateterizarea 
vaselor cen-
trale mono-
lumen 16-
18G  l=30cm

Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, 
ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, 
rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., 
cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si 
fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea 
acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al 
poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al 
lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 
mm) compatibil cu adaptorul existent in sectii Tera-
pie intensiva si Anesteziologie Bucată 405 500 202500

72

Set pentru 
cateteriza-
rea vaselor 
centrale 
monolumen 
16-18G 

Componenta: 
1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pent-
ru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 
2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu 
flexibilitate crescuta: 
-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv 
ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o 
singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau 
îndoire; 
- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 
3. Cateter 6-8,5F echivalent la 12-16G ( lungime- 15-25 
cm),                                                                                                            
-Fabricat din PUR (poliuretan); 
-Vârful cateterului atraumatic (soft type); 
-Radioopac, detectabil la raze X; 
-Are marcaje pe lungimea cateterului din 
cm în cm pentru o pozitionare precisa;                                                                                                                                     
-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;    - 
fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului 
să asigure o adminsitrare corectă a medicamentului fără 
traumarea țesutului;                                                                                                       
4. Debit (flow rate) 70-120ml/min.                      4. Arip-
ioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, 
pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;                                                            
5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul;                                                                                                                                       
                                                                                                                        
6.Căpăcel cu valvă de sigurantă care protejează de 
embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare 
accidentală a perfuziei.   7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 
piese, latex free; 
8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană 
cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril;     9. Toate acce-
soriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.                                                                                                                                             
 Bucată 250 1400 350000
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Set pentru 
cateteriza-
rea vaselor 
centrale 
monolu-
men 18G cu 
depărtător 
pentru piele

Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18G dia-
metru 1,4 mm, lungimea 20 cm, Ac 20G, lungimea 
50 mm conductor metalic tip J rezistent la indoiere 
0,89mmx 50cm, depărtător pentru piele Bucată 170 100 17000

74

Set pentru 
cateterizarea 
vaselor cen-
trale bilumi-
nal 11G

Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 
(9Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombo-
gen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii 
cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cab-
lu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul 
magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG 
intraatrial) –obligator.Cu valva de siguranta care 
protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in 
caz de deconectare accidentala a perfuziei Bucată 291.4 150 43710

75

Set pentru 
cateterizarea 
vaselor cen-
trale bilumi-
nal 12G

Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 
(8Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombo-
gen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii 
cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cab-
lu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul 
magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG 
intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care 
protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in 
caz de deconectare accidentala a perfuziei Bucată 277.3 200 55460

76

Set pentru 
cateterizarea 
vaselor cen-
trale bilumi-
nal  13G

Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal  
(7Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombo-
gen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii 
cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cab-
lu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul 
magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG 
intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care 
protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in 
caz de deconectare accidentala a perfuziei Bucată 206.4 150 30960

77

Set pentru 
cateterizarea 
vaselor cen-
trale bilu-
minal 14G, 
Y-type

Set cateter Y-type bilumunal G14 -componenta 
setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, 
conductor metalic tip “J” rezistent la îndoiere,Flux 
>100ml/min Bucată 203 700 142100

78

Set pentru 
cateterizarea 
vaselor cen-
trale bilumi-
nal 16G, cu 
cablu ECG

Set cateter cu 2 canale G16-componenta setului 
- cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conduc-
tor metalic tip “J” rezistent la îndoiere, Cablu ECG 
pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/
min Bucată 200 600 120000
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Set pentru 
cateteriza-
rea vaselor 
centrale  
bilumenal 
16-18G 

Componenta: 
1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pent-
ru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 
2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu 
flexibilitate crescuta: 
-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv 
ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o 
singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau 
îndoire; 
- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 
3. Cateter 7-8,5F echivalent la 12-16G ( lungime- 15-25 
cm),                                                                                                            
-Fabricat din PUR (poliuretan); 
-Vârful cateterului atraumatic (soft type); 
-Radioopac, detectabil la raze X; 
-Are marcaje pe lungimea cateterului din 
cm în cm pentru o pozitionare precisa;                                                                                                                                     
-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;    - 
fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului 
să asigure o adminsitrare corectă a medicamentului fără 
traumarea țesutului;                                                                                                       
4. Debit (flow rate) 60-120ml/min.                      4. Arip-
ioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, 
pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;                                                            
5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul;                                                                                                                                       
 6.Căpăcel cu valvă de sigurantă care protejează de 
embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare 
accidentală a perfuziei.   7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 
piese, latex free; 
8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu 
ajutorul ECG (integrat în set) - steril;     9. Toate accesoriile 
setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.                                                                                                                                            Bucată 300 1645 493500

80

Set pentru 
cateterizarea 
vaselor cen-
trale  bilu-
menal 16-
18G,  l=30cm

Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-
18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast 
cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip 
J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 
16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru 
ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu 
marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F 
(2,4 mm) (prezentare mostra) compatibil cu adaptorul 
existent in sectii Terapie intensiva si Anesteziologie Bucată 462.5 500 231250

81

Set pentru 
cateteriza-
rea vaselor 
centrale 
trilumenal  
(pediatrice), 
l=13 cm

Componenta: 
1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergo-
nomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția 
bizoului; 
2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate 
crescută: 
-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic 
de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidu-
lui fară risc de contaminare sau îndoire; 
- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 
3. Cateter 5F ( lungime 13 cm),  
- Fabricat din PUR (poliuretan); 
-Vârful cateterului atraumatic (soft type); 
-Radioopac, detectabil la raze X; 
-Are marcaje pe lungimea cateteru-
lui din cm în cm pentru o pozitionare precisă;                                                                                                                                
-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;                                                                                                                                         
                                        4. Aripioare moi de fixare cateterului, 
mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe 
suprafața pielii.  
5. Dilatator  6F; 6. Bisturiu 
7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 
  8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu aju-
torul ECG (integrat în set) - steril;     9. Toate accesoriile setului 
sterile, de unica folosinta, incluse în set.                                                                                                                                            Bucată 250 200 50000
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Set pentru 
cateteriza-
rea vaselor 
centrale 
trilumenal 
(pediatrice), 
l= 8 cm

Componenta: 
1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Am-
bou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, 
ce indică poziția bizoului; 
2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, 
cu flexibilitate crescută: 
-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozi-
tiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea 
cu o singură mână a ghidului fară risc de contamin-
are sau îndoire; 
- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 
3. Cateter 5F ( lungime 8 cm),  
- Fabricat din PUR (poliuretan); 
-Vârful cateterului atraumatic (soft type); 
-Radioopac, detectabil la raze X; 
-Are marcaje pe lungimea cateterului din 
cm în cm pentru o pozitionare precisă;                                                                                                                                
-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;                                                                                                                                         
                                        4. Aripioare moi de fixare 
cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare 
corectă a cateterului pe suprafața pielii.  
5. Dilatator  6F; 6. Bisturiu 
7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 
  8. Cablu de conectare pentru poziționar-
ea simultană cu ajutorul ECG (integrat în 
set) - steril;     9. Toate accesoriile setului 
sterile, de unica folosinta, incluse în set.                                                                                                                                             
        Bucată 250 200 50000

83

Set pentru 
cateterizarea 
vaselor cen-
trale trilume-
nal G14

Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/
min,50ml/min Bucată 300 1000 300000

84

Set pentru 
cateterizarea 
vaselor cen-
trale trilume-
nal 16-18G

Componenta: 
1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru 
mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 
2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibil-
itate crescuta: 
-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic 
de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidu-
lui fară risc de contaminare sau îndoire; 
- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 
3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-18G ( lungime- 15-25 cm),                                                                                                            
-Fabricat din PUR (poliuretan); 
-Vârful cateterului atraumatic (soft type); 
-Radioopac, detectabil la raze X; 
-Are marcaje pe lungimea cateteru-
lui din cm în cm pentru o pozitionare precisa;                                                                                                                                     
-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;    - fără risc 
de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o ad-
minsitrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului;                                                                                                       
4. Debit (flow rate) 50-120ml/min.                      4. Aripioare moi de 
fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a 
cateterului pe suprafața pielii;                                                            5. 
Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul;                                                                                                                                       
                                                                                                                        
6.Căpăcel cu valvă de sigurantă care protejează de embolie 
gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a 
perfuziei.   7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 
8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană 
cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril;     9. Toate acce-
soriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.                                                                                                                                             
 Bucată 300 1400 420000
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Set pentru 
cateterizarea 
vaselor cen-
trale trilume-
nal 16-18 G 
(pentru he-
modializa)

Componenta: 
1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pent-
ru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 
2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu 
flexibilitate crescuta: 
-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv 
ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o 
singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau 
îndoire; 
- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 
3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene 
cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic ( 
lungime- 15-25 cm),                                                                                                            
-Fabricat din PUR (poliuretan); 
-Vârful cateterului atraumatic (soft type); 
-Radioopac, detectabil la raze X; 
-Are marcaje pe lungimea cateterului din 
cm în cm pentru o pozitionare precisa;                                                                                                                                     
-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;    - 
fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului 
să asigure o adminsitrare corectă a medicamentului fără 
traumarea țesutului;                                                                                                       
4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 
200-260ml/min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/
min                   4. Aripioare moi de fixare cateterului, mo-
bile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului 
pe suprafața pielii;                                                            5. 
Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul;                                                                                                                                       
                                                                                                                        
6.Căpăcel cu valvă de sigurantă care protejează de 
embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare 
accidentală a perfuziei.   7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 
piese, latex free; 
8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu 
ajutorul ECG (integrat în set) - steril;     9. Toate accesoriile 
setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.                                                                                                                                            Bucată 300 700 210000

86

Set pentru 
cateterizarea 
vaselor cen-
trale trilume-
nal 16-18G, 
l=30cm

Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-
18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast 
cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip 
J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 
16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru 
ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu 
marcaj al lungimii cateterului. FIxatoare de securitate la 
piele. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm) Bucată 528 885 467280

87

Set pentru 
cateteriza-
rea vaselor 
centrale 
quadrolume-
nal   16-18G 
l=30cm

Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, 
ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan 
(densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast 
cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor 
metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de se-
curitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va 
preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) 
lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG 
control (compatibil cu adaptorul existent în secție)
al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj 
al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu 
formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material niti-
nol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm)  compatibil 
cu adaptorul existent in sectii Terapie intensiva si 
Anesteziologie Bucată 750 150 112500
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Set pentru 
vase centrale 
metoda 
Seldinger,-
monolumen 
2F

Set pentru vase centrale metoda Seldinger,mono-
lumen 2F, 10cm, monolumen, steril,  seringa 10ml, 
bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic Bucată 232.4 5 1162

89

Set pentru 
vase centrale 
metoda 
Seldinger,-
monolumen 
3F

Set pentru vase centrale metoda Seldinger,mono-
lumen 3F, 15cm, monolumen, steril,  seringa 10ml, 
bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic Bucată 232.4 405 94122

90

Set pentru 
vase centrale 
metoda 
Seldinger,-
monolumen 
4F

Set pentru vase centrale metoda Seldinger,mono-
lumen 4F, 15cm, monolumen, steril,  seringa 10ml, 
bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic Bucată 232.4 310 72044

91

Set pentru 
vase Cen-
trale metoda 
Seldiner 
monolumen 
5F

Set pentru vase centrale metoda Seldinger,mono-
lumen 5F, 20cm, monolumen, steril,  seringa 10ml, 
bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic Bucată 232.4 237 55078.8

92

Set pentru 
vase Cen-
trale metoda 
Seldiner 
monolumen 
6F

Set pentru vase Centrale metoda Seldiner mono-
lumen 6F, 20cm,  seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. 
Steril, apirogen, netoxic Bucată 232.4 475 110390

93

Set pentru 
vase Cen-
trale metoda 
Seldiner 
monolumen 
7F

Set pentru vase Centrale metoda Seldiner mono-
lumen 7F, 20 cm,  seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. 
Steril, apirogen, netoxic Bucată 232.4 380 88312

94

Set pentru 
vase Centrale 
metoda Seld-
iner monolu-
men 8F

Set pentru vase Centrale metoda Seldiner mono-
lumen 8F, 20 cm,  seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. 
Steril, apirogen, netoxic Bucată 232.4 165 38346

95

Sondă (ca-
teter) urinară 
Foley  CH 
6 (F) două 
canale

1.Dimensiuni: CH 6 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric 
rotund cu volumul 3-5ml 
2.Model: cu 2 (două) canale 
3.Material: silicon, transparent, 
4.Orificii amplasate lateral,  
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 
6.Steril, radiopac. 
7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 
8.Ambalare individuală Bucată 36 200 7200

96

Sondă (ca-
teter) urinară 
Foley CH 
8 (F) două 
canale

1.Dimensiuni: CH 8 (F), lungimea 30-35cm, balon 
simetric rotund cu volumul 3-5ml 
2.Model: cu 2 (două) canale 
3.Material: silicon, transparent, 
4.Orificii amplasate lateral,  
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 
6.Steril, radiopac. 
7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 
8.Ambalare individuală Bucată 43 200 8600
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Sondă (ca-
teter) urinară 
Foley CH 
10 (F) două 
canale

1.Dimensiuni: CH 10 (F), lungimea 30-35cm, balon 
simetric rotund cu volumul 3-5ml 
2.Model: cu 2 (două) canale 
3.Material: silicon, transparent, 
4.Orificii amplasate lateral,  
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 
6.Steril, radiopac. 
7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 
8.Ambalare individuală Bucată 36 150 5400

98

Sonda (ca-
teter) urinara 
Foley CH 
12 (F) două 
canale

1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45 cm 2. balon 
simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material:  silicon 
5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 
7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 
10.ambalat individual  Bucată 24 20 480

99

Sonda (ca-
teter) urinara 
Foley CH 
14 (F) două 
canale

1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45 cm 2. balon 
simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material:  silicon 
5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 
7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 
10.ambalat individual  Bucată 24 20 480

100

Sonda (ca-
teter) urinara 
Foley CH 
16 (F) două 
canale

1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45 cm 2. balon 
simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material:  silicon 
5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 
7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 
10.ambalat individual  Bucată 24 20 480

101

Sondă (ca-
teter) urinară 
Foley CH 
16 (F) trei 
canale

1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon 
simetric rotund cu volumul 30-50ml 
2.Model: cu trei canale 
3.Material: silicon 
4.Orificii amplasate lateral,  
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 
6.Steril, radiopac 
7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 
8.Ambalare individuală Bucată 43 590 25370

102

Sonda (ca-
teter) urinara 
Foley CH 
18 (F) două 
canale

1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45 cm 2. balon 
simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material:  silicon 
5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 
7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 
10.ambalat individual Bucată 24 820 19680

103

Sondă (ca-
teter) urinară 
Foley CH 
18 (F) trei 
canale

1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simet-
ric rotund cu volumul 30-50ml 
2.Model: cu trei canale 
3.Material: silicon 
4.Orificii amplasate lateral,  
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 
6.Steril, radiopac 
7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 
8.Ambalare individuală Bucată 43 1000 43000

104

Sonda (ca-
teter) urinara 
Foley CH 
20 (F) două 
canale

1.dimensiuni: CH 120, lungimea 40 - 45 cm 2. balon si-
metric, rotund 3.cu 2 canale 4.material:  silicon 5.orificii 
amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radi-
opac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual  Bucată 24 750 18000
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Sondă (ca-
teter) urinară 
Foley CH 
20 (F) trei 
canale

1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon 
simetric rotund cu volumul 30-50ml 
2.Model: cu trei canale 
3.Material: silicon 
4.Orificii amplasate lateral,  
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 
6.Steril, radiopac 
7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 
8.Ambalare individuală Bucată 43 900 38700

106

Sonda (ca-
teter) urinara 
Foley CH 
22 (F) trei 
canale

1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon 
simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material:  silicon 
5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 
7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 
10.ambalat individual Bucată 43 1000 43000

107

Sonda (ca-
teter) urinara 
Foley CH 
24 (F) trei 
canale

1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 45 cm 2. balon 
simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material:  silicon 
5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 
7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 
10.ambalat individual  Bucată 43 230 9890

108

Sondă (ca-
teter) urinară 
Foley CH 
26 (F) trei 
canale

1.Dimensiuni: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon 
simetric rotund cu volumul 30-50ml 
2.Model: cu trei canale 
3.Material: silicon 
4.Orificii amplasate lateral,  
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 
6.Steril, radiopac 
7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 
8.Ambalare individuală Bucată 43 20 860

109
Teste pentru 
sarcina

Teste p/u determinarea sarcinei.ambalaj individual 
cu indicarea termenului de valabilitate, uz unic. Test 3.46 2640 9134.4

110

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 2

2, material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 18.00

5 90

111

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
2.5

2.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 18.00

15 270
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Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
3.0

3., material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 18.00

75 1350

113

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
3.5

3.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 45.00

230 10350

114

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
4.0

4.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 45.00

575 25875

115

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
4.5

4.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 45.00

910 40950
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Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
5.0

5.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 10.00

1015 10150

117

Tub pentru 
intubație en-
dotraheală 
cu manjetă  
5.5 

5.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 10.00

930 9300

118

Tub pentru 
intubație en-
dotraheală 
cu manjetă  
6.0 

6.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 10.00

1795 17950

119

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
6.5

6.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 10.00

845 8450
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Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
7.0

7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 10.00

5865 58650

121

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
7.5

7.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 10.00

10645 106450

122

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
8.0

8.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 10.00

11965 119650

123

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
8.5

8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 10.00

7500 75000
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Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
9.0

9.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 10.00

1115 11150

125

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
9.5

9,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 23.00

140 3220

126

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
cu manjetă 
10.0

10.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta 
de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: 
Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa 
nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil 
pentru scaderea riscului de detubare accidentala, 
sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru 
umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai 
aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma 
cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea 
riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat 
mai bun cu traheea. Steril

Bucată 45.00

150 6750

127

Tub pentru 
intubație 
endotra-
heală fără 
manjetă 2

2 material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă 
de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: 
pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid

Bucată 12.00

70 840

128

Tub pentru 
intubație en-
dotraheală 
fără manjetă 
2.5

2.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C,  marcaj 
in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu 
etilenoxid 

Bucată 10.00

492 4920

129

Tub pentru 
intubație 
endotra-
heală fără 
manjetă 3

3, material polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă 
de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: 
pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea 
tubului, sterilizare cu etilenoxid 

Bucată 7.44

752 5594.88
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Tub pentru 
intubație en-
dotraheală 
fără manjetă 
3.5

3.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C,  marcaj 
in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu 
etilenoxid 

Bucată 10.00

1658 16580

131

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
fără manjetă 
4.0

4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C,  marcaj 
in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu 
etilenoxid 

Bucată 70.00

520 36400

132

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
fără manjetă 
4.5

4.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C,  marcaj 
in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu 
etilenoxid 

Bucată 70.00

265 18550

133

Tub pentru 
intubare en-
dotraheală 
fără manjetă 
5.0

5.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C,  marcaj 
in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu 
etilenoxid 

Bucată 70.00

50 3500

134

Tub pentru 
intubație en-
dotraheală 
fără manjetă 
5.5

5.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C,  marcaj 
in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu 
etilenoxid 

Bucată 10.00

70 700

135

Tub pentru 
intubație 
endotra-
heală fără 
manjetă 6

6, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C,  marcaj 
in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu 
etilenoxid 

Bucată 10.00

15 150

136

Tub pentru 
intubație en-
dotraheală 
fără manjetă 
6.5

6.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C,  marcaj 
in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu 
etilenoxid 

Bucată 10.00

15 150

137

Tub pentru 
intubație 
endotra-
heală fără 
manjetă 7

7, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radi-
opaca,  Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C,  marcaj 
in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu 
etilenoxid 

Bucată 10.00

5 50

138

Tub tra-
heostomic 
cu manjetă 
Nr. 7

Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, 
PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de pre-
siune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, 
siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea 
adminitrata in manjeta pina la 20 mm H2O

Bucată

54 17 918

139

Tub traheos-
tomic cu 
manjetă Nr. 
7.5

Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, 
steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă 
de presiune joasa. Obturator perforat si curea de 
gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. 
Presiunea adminitrata in manjeta pina la 20 mm 
H2O

Bucată

100 127 12700

140

Tub traheos-
tomic cu 
manjetă Nr. 
8.0

Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, 
steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă 
de presiune joasa. Obturator perforat si curea de 
gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. 
Presiunea adminitrata in manjeta pina la 20 mm 
H2O

Bucată

100 657 65700
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Tub traheos-
tomic cu 
manjetă Nr. 
8.5

Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, 
steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă 
de presiune joasa. Obturator perforat si curea de 
gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. 
Presiunea adminitrata in manjeta pina la 20 mm 
H2O

Bucată

100 577 57700

142

Tub tra-
heostomic 
cu manjetă 
Nr. 9

Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, 
PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de pre-
siune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg 
siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea 
adminitrata in manjeta pina la 20 mm H2O

Bucată

100 85 8500

     

 

 

 

10,961,134.08
 
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 utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziții-
le guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
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 de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pen-
tru anul 2023

Din 27.09.2022

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 Achiziționarea de Consumabile Medicale 

conform necesităților IMSP Institutul Medici-
nă Urgentă, pentru anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Denumire Lot Descriere

Unitatea 
de  mă-

sură
Cantitatea

Prețul 
estimat 
cu TVA

Suma esti-
mativă

1 Ac pentru acupunctura Ac pentru acupunctura 0,25 x 
30mm/Ambalare până la 100buc./
cu tub

Bucată 4000 1.3 5200

2 Ac pentru puncție lom-
bară 22G-G23

Quincke-slipning ;0,7x88mm ;22Gx3 
1/2;steril; apirogen; ambalat individ-
ual

Bucată 1000 16 16000

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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3 Ac pentru puncţie spinală 
25G cu știlet

Pencil-Point, 25 G, conector transpar-
ent, Lungimea acului 90 mm, dis-
tanta varf-orificiu 1.2 mm, lungimea 
orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, 
d 0,9mm

Bucată 4000 25 100000

4 Ac pentru puncţie spinală 
pentru obezi

Pencil-Point, 22G- 25 G, conector 
transparent, Lungimea acului 120-
150 mm, distanta varf-orificiu 1.2 
mm, lungimea orificiului 0,88 mm, 
cu stilet 32 mm, d 0,9mm

Bucată 150 40 6000

5 Ac pentru punctie ster-
nala (aspirare/recoltare 
măduvă osoasă)

Ac metalic, diametru 14-18 G, cu virf 
ascutit 45 grade, echipat cu conector 
universal compatibil cu toate tipuri 
se seringi

Bucată 5 211 1055

6 Ansa pentru polipectomie Colonoscopia,Lungimea cateter 
-2200mm, canal endoscop 2,8mm, 
diametru 15-22-25-mm

Bucată 80 250 20000

7 Ansa pentru polipectomie EGDS, Lungimea cateter - 1650mm 
,canal endoscop 2,8mm, diametru - 
15-25mm

Bucată 30 250 7500

8 Balon extractor de calculi Balon extractor de calculi. Lungimea 
minim 1950cm, diametru balon 
-20mm, canal - 3,2mm

Bucată 80 4000 320000

9 Balon pentru pneumodi-
latare a căilor biliare 

Balon pentru pneumodilatare a 
căilor biliare  
Lungimea caterer-2200 mm.Canal 
endoscop. - 2,8 mm, diametru balon  
6-8 mm

Bucată 15 3000 45000

10 Balon pentru pneumodi-
latare a structurilor tractu-
lui digestiv 

Lungimea cateter - 2200mm , canal 
endoscop 2,8mm , diametru balon 
15-20mm

Bucată 30 3000 90000

11 Bandaj elastic - 20cm x 
3m 

1.Nesteril  
2.Dimensiune: ~  20cm x 3m  
3.Clame de fixare 
4.Ambalat individual 
5.Elastictate ~ 75-100% 
6.Țesătură din: cel puțin bumbac și 
poliamidă

Bucată 250 30 7500

12 Bandaj pentru fixare Bandaj pentru fixare Tip Vega Bucată 10000 1.1 11000

13 Bujii pentru sonde endo-
traheale

Dispozitiv(conductor) gradat cu vîr-
ful tip Coude si canal de oxigenare.
Marimi 10,15Fr.

Bucată 50 360 18000

14 Burete abraziv pentru 
instrumente de cuagulare

Burete abraziv pentru instrumente 
de cuagulare. Dimensiuni: 5x5c-
m(±2cm).Steril, ambalate individual

Bucată 100 25 2500

15 Caciulita p/u EEG albastra 
4/7 58-72cm

Caciulița EEG preasamblată cu 21 
electrozi, amplasați după sistemul 
standart 10-20. Caciulițele sunt 
perforate, perforațiile căptușite cu 
cauciuc, electrozii cu dimensiunile 
1300-1500 si grosime standart sunt 
amplasate extern sau intern si fixate 
de cauciuc.

Bucată 4 7500 30000
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16 Caciulita p/u EEG galbena 
S50-54cm

Caciulița EEG preasamblată cu 21 
electrozi, amplasați după sistemul 
standart 10-20. Caciulițele sunt 
perforate, perforațiile căptușite cu 
cauciuc, electrozii cu dimensiunile 
1300-1500 si grosime standart sunt 
amplasate extern sau intern si fixate 
de cauciuc.

Bucată 4 7500 30000

17 Caciulita p/u EEG rosie 
M/6 54-58cm

Caciulița EEG preasamblată cu 21 
electrozi, amplasați după sistemul 
standart 10-20. Caciulițele sunt 
perforate, perforațiile căptușite cu 
cauciuc, electrozii cu dimensiunile 
1300-1500 si grosime standart sunt 
amplasate extern sau intern si fixate 
de cauciuc.

Bucată 4 7500 30000

18 Caciulita p/u EEG verde XS 
48-50cm

Caciulița EEG preasamblată cu 21 elec-
trozi, amplasați după sistemul standart 
10-20. Caciulițele sunt perforate, per-
forațiile căptușite cu cauciuc, electrozii 
cu dimensiunile 1300-1500 si grosime 
standart sunt amplasate extern sau in-
tern si fixate de cauciuc.

Bucată 4 7500 30000

19 Câmp film de incizie anti-
microbian Ioban

Steril. De unica folosință. Cu conținut 
de iodoform. Ioban 6640. Dimensiune 
totală 60cm x 35cm, zona de incizie = 
35cm x 35cm. Să prezintă o rată ridicată 
de transmitere a vaporilor care permite 
pielii ”să respire”. Flexibil se conformează 
pe conturul zonei aplicate. Memorie de 
intindere minimă. Aderența excelentă 
până la nivelul mărginilor inciziei/lezi-
unii. Nu se conține latex sau cauciuc us-
cat nici în produs, nici în ambalajul său.

Bucată 170 200 34000

20 Canula traheostomica 
spiralat-armat

Canulă cu conector 15mm, spirala-arma-
ta, cu manșetă de presiune joasa. Obtu-
rator perforat și fixator mobil si curea de 
gât larg

Bucată 10 1000 10000

21 Canula traheostomica PVC Canulă cu conector 15mm, cu 
manșetă de presiune joasa. Obturator 
perforat si curea de gât larg Marimile 
posibile: N7-9

Bucată 50 1000 50000

22 Cateter  uretro-vezical 
Folei biluminale

Silicon transparent  în formă de T, L-50cm 
,N16-24 Ch , biluminale , balon gonflabil  
30-50ml

Bucată 2000 35 70000

23 Cateter  uretro-vezical 
Folei triluminale 

Silicon transparent  , dimensiuni N16-
24 Ch , triluminale , hemostatice, balon 
gonflabil 30-60ml

Bucată 50 45 2250

24 Cateter de analiză a aspi-
ratului  bronsic

Cateter de prelevare a aspiratului 
bronhoalveolar selectiv cu robinet, 
non-bronhoscopic, la patul pacientului, 
cu gradație numerică pentru controlul 
adîncimii avansării, cu vîrf radioopac, 
atraumatic, în formă de “ciupearcă”, 
direcționat pentru inserarea în bronșia 
dreaptă/stîngă, cu port suplimentar 
pentru oxigen, permite menținerea 
PEEP-ului și ventilarea pacientului în 
timpul procedurii,1 adaptor pentru tubul 
aspiratorului, 1 adaptor “cot pivot dublu” 
cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru 
sistemul cu mai multe accese

Bucată 5 450 2250
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25 Cateter de aspirare pentru 
igiena cavitii bucale Fr 10 
(Neonatologie/Pediatrie)

1.diametru 10 Fr  3.vîrf atraumatic 
4.conector la mîner pentru aspirație. Bucată 500 2 1000

26 Cateter de aspirare pentru 
igiena cavitii bucale Fr 8 
(Neonatologie/Pediatrie)

1.diametru 8 Fr  3.vîrf atraumatic 
4.conector la mîner pentru aspirație. Bucată 500 2 1000

27 Cateter i/v cu valvă per-
iferic

cateter periferic cu port suplimentar 
pentru perfuzie si (valva de silicon) 
din PUR,X-RAY.Material poliuretan 
Dimensiune G24G122,G20,G18,G16;

Bucată 20000 10 200000

28 Cateter p/tromembol. 
Fogarty 3 Fr

Cateter p/tromembol. Fogarty 3 Fr Bucată 20 450 9000

29 Cateter p/tromembol. 
Fogarty 4 Fr

Cateter p/tromembol. Fogarty 4 Fr Bucată 50 450 22500

30 Cateter p/tromembol. 
Fogarty 5-6 Fr

Cateter p/tromembol. Fogarty 5-6 Fr Bucată 30 450 13500

31 Cateter pentru alimetatie 
enterala

Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/du-
odenal, poliuretan biocompatibil, cu 
mandren, conector Y

Bucată 300 350 105000

32 Cateter periferic cu pre-
lungitor și cu 2 canale

G16, 18, 20, 22- Catetere cu prelungi-
tor, 2 canale, material poliuretan , 
Rg contrastabile, Acul cateterului cu 
mecanism automat de protecție de 
impungere accidentală

Bucată 1000 10 10000

33 Cateter subclavicular cu 
ac

Careter material PUR,radio-
opac,G22,G18,G16   ,L-30cm, 100ml/
min. Ac D-2,0X1,5mm,L-120mm, 
unica folosință și conductor metalic 
cu lungime de 70-80cm

Bucată 200 120 24000

34 Cervicostat tip PHILADEL-
FIA

Orteza cervicala tip Philadelphia cu 
deschidere traheala, limiteaza mis-
carea capului si gitului, confectionat 
din spuma poliuretanica, fara miros 
stringent, marimi M,L.

Bucată 30 250 7500

35 Ciorapi antitromboflebitici Ciorapi lungi coapsa ,la capărul su-
perior cu bandă din silicon, cu decu-
paj inferior mobil pentru vizualizarea 
stării țesuturilor ,compresie gr. 1-3 
Sock pressure 18-24mm/Hg,  la so-
licitare  diferite mărimi M, S, XL, XLL, 
XLLL

Bucată 200 145 29000

36 Clame din titan Medii-largi, 8mm, în casete sterile ≈ 
N6 + aplicator gratis tip Horizon Bucată 4000 9 36000

37 Clame hemostatice en-
doscopice(set de singura 
folosința)

Clame hemostatice endoscopice(set 
de singura folosința). Lungimea ca-
teter-2200mm , diametru - 2,8mm, 
open width - 11mm

Bucată 30 580 17400

38 Colectori urinare pentru 
barbati

Colectori urinare pentru barbati din 
plastic cu miner Bucată 200 18 3600

39 Corset dorso-lombar Corset dorso-lombar cu fixare dubla 
semirigid, marimea M-XL Bucată 5 1200 6000

40 Corset lombar corset lombar cu fixare dubla 
semirigid, laminarea de 20-35cm , 
marimea M-XL

Bucată 5 1000 5000
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41 Coș + extractor de calculi Spiralat, lungime -190cm, canal - 
2,8mm Bucată 50 1300 65000

42 Coș + extractor de calculi Hexagonal , lungime - 190cm , canal 
- 2,8mm Bucată 50 1300 65000

43 Dispozitiv pentru ligatura-
rea polipilor

Lungimea caterer-2300 mm, canal 
endoscop 2,8 mm, diametru  30 mm Bucată 10 300 3000

44 Dispozitiv pentru aspi-
ratie/transfer de solutii 
perfuzabile

Filtru antibacterian 0,45µm pe 
canalul de echilibrare a presiuni-
lor. Filtru antiparticule  de 5µm pe 
canalul activ , capacel albastru

Bucată 2500 13 32500

45 Dispozitiv protectie gu-
ra(dinți)

Dispozitiv din cauciuc moale cu ban-
da ajustabila atasata.Marimi M,L Bucată 200 30 6000

46 Dren ventricular Steril. Standart, celebral, roent-
ghen contrastabil. Fără deflector. 
Lungimea 250-350 mm. Diametru 
intern 1,3-1,5 mm. Diametru extern 
2,5-2,8 mm.

Bucată 10 800 8000

47 Electrod p/u electrocoag-
ulator(diadermocuagu-
lare)

Electrod p/u electrocoagulator(di-
adermocuagulare). Fir monofocal 3 
mm

Bucată 6500 25 162500

48 Electrozi De unică folosință, din spumă, pen-
tru adaptoarele de butoane EKG/ 
EMG (cutie cu 50).

buc 3 240 720

49 Emplastru 5cmx5m Emplastru banda 5cmx5m Far-
macerotto netesut,transparent Bucată 3000 10 30000

50 Emplastru 1.25cmx5m Emplastru banda 1.25cmx5m Far-
macerotto netesut,transparent Bucată 3000 3 9000

51 Emplastru 10cm X2m Emplastru în bandă rulou 10cm X2m 
, țesătură microporoasă, hipoalergică 
și comfortabilă penru piele. 

Bucată 300 20 6000

52 Emplastru 20cm x15cm  Pflaster steril, 20cm x15cm , bacte-
ricid, adesiv transparent, fară barieră 
la transpirația pielii.

Bucată 300 5 1500

53 Emplastru 10cm x 12,5cm  Pflaster steril, 10cm x 12,5cm , bac-
tericid, adesiv transparent, fară bari-
eră la transpirația pielii.

Bucată 300 5 1500

54 Emplastru 2,5cm x 7,2cm  Pflaster steril, 2,5cm x 7,2cm , bacte-
ricid, adesiv transparent, fară barieră 
la transpirația pielii.

Bucată 500 1.5 750

55 Emplastru 6X10cm 6X10cm, bactericid , hipoalergic pe 
suport textil Bucată 3000 1.2 3600

56 Filtru antibacterial antivi-
ral cu return hidrotermic 
(HME) p/VAP

Filtru(formă pătrată) respirator HME 
p/u aparatele de anestezie si venti-
lare,eficienta de filtrare bacteriana si 
virala 99,9999%,resistenta fluxuxlui 
la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-
2,6 cmH2O,volum compresibil 60 
ml,volum Tidal minimal 200 ml,re-
turn de lichid la VT-500 ml-30,6 mg 
H2O/L,port Luer p/proba de CO2

buc 1500 44 66000
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57 Filtru cu filtrare eficienta si 
cu returnarea optimala a 
umiditatii si caldurii

Filtru cu returnare de umiditate și 
căldură, pentru circuite de respirație, 
antiviral antibacterial, electrostatic 
pentru protecția pacientilor, person-
alului, echipamentelor de ventilare și 
anestezie, pentru adulți, cu port Luer 
Lock cu capac etanșator anti-pier-
dere, cu mecanism antiocluzional, 
cu lamele interne difuzoare pentru 
distribuirea fluxului , 22F/15M-
22M/15F, eficacitatea filtrării cel 
puțin 99.999%, return H2O cel puțin 
32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 
30l/min nu mai mult de 1,6cm H20, 
volum compresibil nu mai mult de 
57ml, greutate nu mai mult de 31g, 
volumul Tidal minim 150 ml. Timp 
efectiv de utilizare 24 ore. Material: 
polipropilenă, acril, ceramica. Amba-
laj: individual, curat clinic. Port Luer 
p/proba de CO2.

buc 20000 16 320000

58 Filtru pentru pacienti la 
respiratia spontana prin 
traheostomie,pentru re-
ducerea pierderii a umidi-
tatii si caldurei (HME)

Umidificator “nas artificial” HME, cu 
returnare de umiditate și căldură, 
pentru tuburi traheostomice, return 
H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l,  rezis-
tența la flux 30l/min nu mai mult 
de 0,2cm H20, volum compresibil 
nu mai mult de 19ml, greutate nu 
mai mult de 8g, conecțiune 15F, 
volumul Tidal minim 50ml, port 
adițional pentru oxigen, port central 
cu capac-clip pentru sanarea tubului 
traheostomic fără scoaterea de la 
pacient. Timp efectiv de utilizare 24 
ore. Ambalaj: individual, curat clinic. 

buc 5000 18 90000

59 Filtru pentru protectia 
echipamentului respirator 
si concentratori  de oxigen 
(24ore) , nu se conecteaza 
la pacienti

Filtru pentru protectia echipamentu-
lui respirator si concentratoarelor de 
oxigen (24ore, contraindicat conec-
tarii la pacienti), eficienta antivirala 
si antibacteriana peste 99,999%, 
conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezis-
tenta la flux 30 l/min nu mai putin 
1,2cm H2O, volum compresibil 90-
113ml, greutate nu mai mult de 43g. 
Material: polipropilena, acril, cerami-
ca.Ambalat individual, curat clinic.

buc 1000 119 119000
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60 Filtru pentru utilizarea în 
anestezie sau în TI

Filtru pentru circuite de respirație, 
antiviral antibacterial, electrostatic 
pentru protecția pacientilor, person-
alului, echipamentelor de ventilare și 
anestezie, pentru adulți, cu port Luer 
Lock cu capac etanșator anti-pierd-
ere, cu mecanism antiocluzional, cu 
lamele interne difuzoare pentru dis-
tribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, 
eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, 
rezistența la flux 30l/min nu mai 
puțin  0,9cm H20, volum compresibil 
nu mai mult de 60ml, greutate nu 
mai mult de 28g, volumul Tidal min-
im 200 ml. Timp efectiv de utilizare 
24 ore. Material: polipropilenă, acril, 
ceramica. Ambalaj: individual, curat 
clinic. Port Luer p/proba de CO2.

buc 8000 8 64000

61 Forceps de litoextractie 
pentru ureteroscop 

3,3Fr, flexibil, capăt proximal tip 3 
fire, nitinol, lungime peste 60cm buc 2 14600 29200

62 Forceps de litoextractie 
pentru ureteroscop 

rigid,lungimea peste  60cm, diamet-
ru 3,3Fr, capăt distal tip Alligator buc 2 14600 29200

63 Gel hemostatic (Floseal) Steril. 2-3 ml. Bucată 10 3000 30000

64 Ghid pentru PCGRE Ghid(pentru PCGRE)  lungimea - 
4500mm , diametru -max 0,63mm buc 80 6000 480000

65 Huse p/u camera  lapor-
oscopie

Steril, de unica folosința, 15 cm x 250 
cm Bucată 1000 50 50000

66 Injector endoscopic Teflon cateter, Sistem de fixare a 
pozitiei, Luer conector ,lungimea 
cateter 2200mm, diametru-2,8 , 
lungimea ac-5mm , diametru ac-22G

Bucată 300 250 75000

67 Lame pentru bisturiu 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radi-
atii Gamma) 
2.Ascuțite  
3.Material: oțel-carbon 
4.Dimensiune lamă: nr.10; 11; 12; 15 - 
(compatibil cu mâner bisturiu nr.3) 
și 20; 21; 22; 23 - (compatibil cu 
mâner bisturiu nr.4) 
5.Mod de ambalare: ambalate indi-
vidual in folie de aluminiu 
6.Ambalate în cutii până la 100 buc.

Bucată 85000 1 85000

68 Lenta pentru turnichet 
L - 75 cm

Turnichete din poliamid, culoarea 
albastră, 4 mm x 75 cm Bucată 210 50 10500

69 Mandren intubare pentru 
sonde endotraheale

Dispozitiv cu mobilitate buna, 
capete rotunjite si strat de plastic 
care acopera complet dispozitivul 
cu scopul evitarii traumei.Marimi 
6,10,14F

Bucată 500 25 12500

70 Manseta pentru infuzie 
rapida, dubla.

Dispozitiv cu manseta si bulb cu 
manometru integrat 0-300mmHg,ce 
poate fi folosit cu una sau doua pun-
gi de solutie perfuzabila succesiv 
sau alternativ.,cu robinet de 3 cai 
integrat.Reutilizabil, cu sistem de 
siguranta pentru suprapresiune.
Capacitate 500mlx2

Bucată 3 3000 9000
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71 Manseta pentru infuzie 
rapida, simpla

Dispozitiv cu manseta si bulb cu 
manometru integrat 0-300mmHg, cu 
robinet de 3 cai integrat.Reutilizabil, 
cu sistem de siguranta pentru supra-
presiune.Capacitate 500ml.

Bucată 3 3000 9000

72 Mănuși pentru igiena pa-
cientului

Mănușa de unică folosintă , preu-
mezită , impregnată cu o loțiune de 
spălare hipoalergică,cu o căptușeală 
de protecție internă pentru a proteja 
personalul de asistență medicală de 
o posibilă contaminare. 

Bucată 20000 11 220000

73 Mască de ventilare pentru 
terapia CPAP (presiune 
continuă pozitivă a căilor 
aeriene) cu ham din buta-
dien nitrilic sau silicon

Mască de ventilare pentru terapia 
CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, 
pentru adulţi, mărimi mari-medii şi 
mici, cu două porturi 22M şi 30F, în 
set system fixator, cu valve C-PEEP cu 
valori fixate de presiune: 2,5; 5,0; 7,5; 
10,0; 12,5; 15,0 şi 20,0 mm H2O

Bucată 20 2000 40000

74 Mască de ventilare pentru 
terapia CPAP NONIVAZIVA 
(presiune continuă pozi-
tivă a căilor aeriene) cu 
ham din butadien nitrilic 
sau silicon

CE, clasul dispozitivului conform 
directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie 
sa acopere nas si gura, diapazonul 
de presiuni - 4-30 hPa, port pentru 
masurare presiunei cu diametrul 
Ø 4mm, posibilitate de a conencta 
canula cu oxigen, diametru la fișă 
conform standardului EN ISO 5356-
1 - Ø 22mm, corpul mastii sa fie solid 
(policarbonat), suport la frunte cu 
posibilitati de reglare, zonele de 
contact cu piele din material moale 
(silicon), sa nu contine latex, banda 
de sustinere din material elastic cu 
latime ≤22mm, valva de protectie de 
asfixie,sistema de exhalatie incorpo-
rata, posibilitate de a prelucra masca 
cu substante chimice (desinfec-
tante), nivelul de zgomot ≤28dB.

Bucată 20 2000 40000

75 Masca facială cu protector  Plastic străveziu (incolor) Bucată 300 10 3000

76 Masca laringiana cu acces 
gastric 

Masca laringiana cu canal pentru 
acces gastric; ce poate fi folosita cu 
sonde de intubatie orotraheala; cu 
balon pilot cu marimea mastii si cu 
nivel de umflare marcate; marcaj de 
navigare pentru ghidajul videoscop-
ului. Marimi 3,4,5

Bucată 30 350 10500

77 Masca laringiana fast-
track

Masca laringiana ce poate fi folosita 
cind intubatia orotraheala nu este 
necesara, sau pentru introducerea 
sondei orotraheale in situatii CI-CV ( 
Cannot intubate, Cannot ventilate).
Cu balon pilot cu marimea mastii si 
cu nivel de umflare marcate; marcaj 
de navigare pentru ghidajul vid-
eoscopului. Marimi de la 1.0 la 6.0

Bucată 10 250 2500

78 Masca laringiana IGEL Masca laringiana IGEL N3-5maturi Bucată 10 250 2500

79 Masca pentru oxigen Nr. 4,5-6/maturi, unică folosință, cu 
fixator, tub de conectare 1,5-2m Bucată 30000 12 360000
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80 Mască respiratorie p/VAP Nr.4,5-6/maturi, fara flatanti. cu man-
son de culoare.,desing antialunecare, 
dom transparent.Forma anatomica. 
Disponibil cu si fara inel de fixare

Bucată 10 500 5000

81 Mască respiratorie p/VAP Nr. 4,5-6/maturi, din PVC,cu perna 
gonflabila si inel de fixare cu cod de 
culoare

Bucată 10 500 5000

82 Mască respiratorie p/VAP Nr.4,5-6/maturi, din PVC ,fără latex, 
cu perna gonflabila.Forma anatom-
ica.

Bucată 10 500 5000

83 Mască respiratorie p/VAP 
neinvaziva

Trebuie sa acopere nas si gura, di-
apazonul de presiuni - 4-30 hPa, 
port pentru efectuare investigatiilor 
endoscopice, diametru la fișă con-
form standardului EN ISO 5356-1 
- Ø 22mm, corpul mastii sa fie solid 
(policarbonat), suport la frunte cu 
posibilitati de reglare, zonele de 
contact cu piele din material moale 
(silicon), sa nu contine latex, banda 
de sustinere din material elastic cu 
latime ≤22mm, posibilitate de a 
prelucra masca cu substante chimice 
(desinfectante), nivelul de zgomot 
≤28dB. Certificate - CE, 93/42/EEC - 
IIa, ISO 13485

Bucată 300 1250 375000

84 Pansament ocular steril Dimensiune :9,5-10,5cm X 6,5-75cm, 
steril, hipoalergic, antiseptic, cu mar-
gini adezive circular

Bucată 1000 5 5000

85 Papilotom arcuat Lungimea - 200cm , triluminal,port 
de irigare/contrastare, port pentru 
ghid, compatibil cu ghid 0,035, fir de 
taiere monofilament, partial izolat,  
unica folosinta

Bucată 80 2000 160000

86 Papilotom puncțional Ac lungimea -5mm , Lungimea - 
200cm , triluminal, Bucată 60 2000 120000

87 Pensa pentru biopsie Lungimea cateter - 2200mm , dia-
metru - 2,8mm Bucată 1000 150 150000

88 Piese bucale pentru spi-
rografie

Carton mouth pieces, lenggth 60mm 
int.28mm-ext.30,3mm , ambalate 
individual 

Bucată 400 2 800

89 Pipa Tip Gudel Tip Gudel, cu canal intern de aspi-
ratie si ventilare. Marimi 50-100mm Bucată 30 11 330

90 Pipa tip Roberazi tip Roberazi Bucată 10 30 300

91 Ploscă medicală Din masă plastică dură cu mîner și 
capac , pentru maturi 320 x 320 Bucată 200 50 10000

92 Pompa pentru adminis-
tararea medicamentului 
(CBI Pump)

Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Ad-
ministarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul 
de blocare 10/15 min

Bucată 500 150 75000

93 Pompa pentru adminis-
tararea medicamentului 
(MultiRates CBI PCA CP 
Pump)

Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Ad-
ministarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul 
de blocare 10/15 min Bucată 500 160 80000

94 Prelungitoare pentru 
sisteme infuzie, de înaltă 
presiune 

Presiune 800 psi, lungime 100-
150cm, diametru -2,0mm Bucată 3000 8 24000
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95 Prelungitor pentru seringa 
50ml injectomat

Prelungitor pentru seringa 50ml in-
jectomat, original perfuzor tubing PE Bucată 3000 4 12000

96 Protectie p/u termometru 
rectal

Săculeț polipropilen , unică folosință Bucată 500 1 500

97 Protecție pentru linie de 
monitorizare CO2

Protectie p/u linie de monitorizare 
CO2 cu filtru compatibil cu cap-
nometru Draeger Fabius

Bucată 1000 100 100000

98 Rampa de robinete Rezistentă la antiseptice , pentru 
5 robinete marcate color cu între-
rupătore și prelungitor 25cm, obtu-
ratoare

Bucată 3000 100 300000

99 Riglă pentru măsurarea 
PVC

Riglă pentru măsurarea PVC Bucată 5 56 280

100 Sac colector pentru ca-
teter toracic  

Unitatea de aspirație a plăgii, în-
chisă. Unitatea Bellow 600/800 ml.  
Troacar curbat. Două drenuri libere. 
Cuier. Tub de conectare cu conector 
Y și c-clemă. Steril, gata de utiliza-
re, cu valvă(supapă). MĂRIMEA : 
FG16,18,20

Bucată 2500 70 175000

101 Seringa cu indicator a 
spatiului epidural

Indica pozitionarea acului in spatiul 
epidural Bucată 4 120 480

102 Set aspirație Yankauer Set aspirație Yankauer cu 
tub conector de 210 cm 
și canula Yankauer, steril.                                                                                       
Canula indoiată cu capac perfo-
rat.                                                   Lun-
gime totală canula Yankauer: 27,4 
cm                                                        Dia-
metru interior al lumenului canulei: 
3,7. De unica folosinta.

Bucată 6500 35 227500

103 Set cateter arterial cu 
sistem inchis

cateter arterial cu sistem inchis de 
vizualizare a pulsatiei sanguine, Dia-
metru 18-25G, lungime 60-100mm

Bucată 50 500 25000

104 Set cateterizarea spatiului 
spinal

ac G19 cu bizou transparent, aripi 
emovabile, L-90 mm; catater G 22, 
material PUR, linie Xray opaca, L- 90 
cm, diametrul intern 0,3 mm, diame-
trul extern 0,7 mm, cu ghid pentru 
cateter.

Bucată 150 150 22500

105 Set Combinat AS+ AE componenta setului-Pencil-Point 
ac, 25 G, conector transparent, 
lungimea acului 113 mm, cu stilet. 
ac Tuochy G18- lungimea 90 mm, 
cu marcaj la fiecare 10mm, ceteter 
din poliamid,conector , seringa de 
rizistenta mica LOR-10ml, seringa 
de 20ml si seringa de 3 ml, filtru 
antibacterial pentru lichide si filtru 
pentru aer, set de periuțe cu burete, 
set de pansamente sterile pentru 
izolarea locului de introducere, ma-
nusi sterile.

Bucată 10 150 1500

106 Set de cistostomie troaca-
ra percutanată

Dimensiunile cateterului 10-16 Ch, 
capăt proximal tip Pig-Tail sau balon 
gonflabil

Bucată 20 1000 20000
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107 Set drenare abdominala 
22 Fr

Sac colector 2000ml + tub de dren 
22 Fr Bucată 10 50 500

108 Set drenare abdominala 
26 Fr

Sac colector 2000ml + tub de dren 
26 Fr Bucată 15 50 750

109 Set igiena orala Sa contina :tampon cu tub de aspi-
ratie; tampon cu sistem de control 
pentru aspiratie;catetr pentru igiena 
orala cu sistem de aspiratie;periu-
ta de dinti cu sistem de aspiratie; 
conector pentru aspiratie

Bucată 1500 100 150000

110 Set ligaturare varice es-
ofagian

1 ac – intraductor – ac mare, 1 bistur-
iu, 1 seringa de 5ml cu ac, 1 ac 25 G 
– ac mic, 1 şerveţel steril, 1 farfice, 1 
ansa, Silicon 100%, 24 Fr

Bucată 80 4000 320000

111 Set nefrostomie per-
cutanată ecoghidată

Dimensiunile sondei 10-14 Ch , cu 
dilatatoare, ghid elastic metalic, ac 
puncțional, capat proximal tip Pig-
Tail 10-14Fr

Bucată 20 2000 40000

112 Set pentru anestezie 
locoregional ac cu ca-
teter Neurostimulator si 
Vizualizare de ultrasunet 
Declarație de cateter de 
“cateter-prin-conula”

Pentru neurostimulare și monitoriza-
re de ultrasunete izolat complet 
acul cu electrod punct și unghi de 
20°, vizualizare excelentă de ul-
trasunete prin etichetele cu laser 
echogenic. Declarație de cateter de 
“cateter-prin-canulă”

Bucată 5 400 2000

113 Set pentru anestezie 
locoregionala, ac cu ca-
teter Neurostimulator si 
vizualizare cu ultrasunet 
Declarație de cateter “ca-
teter-prin-ac”

Pentru neurostimulare și monitoriza-
re de ultrasunete izolat complet acul 
cu electrod punct și unghi de 20°, 
vizualizare excelentă de ultrasunete 
prin etichetele cu laser echogenic. 
Declarație de cateter de “cateter-
prin-ac”

Bucată 5 400 2000

114 Set pentru cateterizare 
arteriilor periferice dupa 
metoda Seldinger pentru 
masurarea invaziva presi-
unei arteriale si preluarea 
singei la analiza

set pentru cateterizare arteriilor 
periferice dupa metoda Seldinger 
pentru masurarea invaziva presiunei 
arteriale si preluarea singei la anali-
za.Marimea alb 20G/160 mm , rosu 
20G/80 mm, galben 22G/80 mm , sur 
18G/160 mm

Bucată 10 250 2500

115 Set pentru cateterizare 
arteriilor periferice dupa 
metoda Seldinger pentru 
masurarea invaziva presi-
unei arteriale si preluarea 
singei la analiza+linia de 
extensie cu supapa hemo-
statica speciala

set pentru cateterizare arteriilor 
periferice dupa metoda Seldinger 
pentru masurarea invaziva presiu-
nei arteriale si preluarea singei la 
analiza+linia de extensie cu supapa 
hemostatica speciala.Marimea alb 
20G/160 mm , rosu 20G/80 mm, gal-
ben 22G/80 mm , sur 18G/160 mm

Bucată 10 250 2500

116 Set pentru gastrostomie 
endoscopică percutanată

1 Ghid de inserare a buclei,1tub de al-
imentare din silicon, 1 cablu cu laţ, 1 
adaptor universal, 1 adaptor bolus, 1 
bucşă din silicon pentru blocare,

Bucată 10 1500 15000
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117 Set pentru gastrostomie 
endoscopica percutanata 

1Ghid de inserare a buclei,i tub de 
alimentare din silicon, 1cablu cu 
laț, 1 adaptor universal, 1adaptor 
bolus,1bucșă din silicon pentru blo-
care,1ac-introductor-ac mare,1bis-
turiu,1 seringa 5ml cu ac, a ac 25G-ac 
mic, 1 șervețel steril,1 farfice, 1 ansa 
.silicon 100%, 24Fr

Bucată 10 1200 12000

118 Set pentru igiena cavității 
bucale la pacienți intubați

Periuță de dinți duritate moale , 
tratată cu pastă de dinți uscată care 
la contact cu apa se pronunță , an-
balată individual, pentru igienizarea 
cavității bucale la pacienții intubați

Bucată 5000 20 100000

119 Set pentru traheostomie 
percutana dilatationala 
fenestrata cu aspiratia 
subglotica, cu presiune 
scazuta si atraumatic la 
inserare

Set pentru dilatare (scalpel,serin-
ga,ac pentru punctie,cateter din 
teflon,ghid metalic cu inserter,dila-
tator scurt,cateter de ghidare,dilata-
tor). Set pentru insertie atraumatica 
(Tub de reinsertie atraumatic. Canula 
exterioara, fenestrata cu manseta de 
presiunea scazuta, cu posibilitate de 
aspiratie subglotică și conector de 
15 mm. Canula interioara nefenes-
trată radiopacă, canula interioara 
fenestrata.Conector pentru aspiratie. 
Capac pentru decanulare. Gel lubre-
fiant steril. Obturator perforat si cu-
rea de git larg, valva pentru posibil-
itate de a vorbi).Diametrul exterior 
8.0-9.0mm.

Bucată 10 3000 30000

120 Set pentru traheostomie 
percutana dilatationala 
fenestrata, cu presiune 
scazuta si atraumatic la 
inserare

Set pentru dilatare (scalpel,serin-
ga,ac pentru punctie,cateter din 
teflon,ghid metalic cu inserter,dila-
tator scurt,cateter de ghidare,dilata-
tor). Set pentru insertie atraumatica 
(Tub de reinsertie atraumatic. Canula 
exterioara, fenestrata cu manseta de 
presiunea scazuta, cu conector de 15 
mm. Canula interioara nefenestrată 
radiopacă, canula interioara fenes-
trata. Capac pentru decanulare, Gel 
lubrefiant steril. Obturator perforat 
si curea de git larg, valva pentru 
posibilitate de a vorbi).Diametrul 
exterior 8.0-9.0mm.

Bucată 10 3000 30000
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121 Set pentru traheostomie 
percutana dilatationala 
nefenestrata cu aspiratia 
subglotica, cu presiune 
scazuta si atraumatic la 
inserare

Set pentru dilatare (scalpel,serin-
ga,ac pentru punctie,cateter din tef-
lon,ghid metalic cu inserter,dilatator 
scurt,cateter de ghidare,dilatator). 
Set pentru insertie atraumatica (Tub 
de reinsertie atraumatic. Canula ex-
terioara, nefenestrata cu manseta de 
presiunea scazuta, cu posibilitate de 
aspiratie subglotică și conector de 15 
mm. Canula interioara nefenestrată 
radiopacă, canula interioara nefenes-
trata.Conector pentru aspiratie, Gel 
lubrefiant steril. Obturator perforat si 
curea de git larg).Diametrul exterior 
8.0-9.0mm.

Bucată 250 3000 750000

122 Set pentru traheostomie 
percutana dilatationala 
nefenestrata, cu presiune 
scazuta si atraumatic la 
inserare

Set pentru dilatare (scalpel,serin-
ga,ac pentru punctie,cateter din tef-
lon,ghid metalic cu inserter,dilatator 
scurt,cateter de ghidare,dilatator). 
Set pentru insertie atraumatica (Tub 
de reinsertie atraumatic. Canula ex-
terioara, nefenestrata cu manseta de 
presiunea scazuta, cu conector de 15 
mm. Canula interioara nefenestrată 
radiopacă, canula interioara nefenes-
trata. Gel lubrefiant steril. Obturator 
perforat si curea de git larg).Diame-
trul exterior 8.0-9.0mm.

Bucată 200 3000 600000

123 Set pentru traheostomie 
percutana dilatationala 
nefenestrata,armata, cu 
presiune scazuta si atrau-
matic la inserare

Set pentru dilatare (scalpel,serin-
ga,ac pentru punctie,cateter din 
teflon,ghid metalic cu inserter,dila-
tator scurt,cateter de ghidare,dilata-
tor). Set pentru insertie atraumatica 
(Tub de reinsertie atraumatic. Canula 
exterioara, nefenestrata, armata, 
cu manseta de presiunea scazuta, 
cu conector de 15 mm. Canula 
interioara nefenestrată radiopacă, 
canula interioara nefenestrata. Gel 
lubrefiant steril. Obturator perforat si 
curea de git larg).Diametrul exterior 
8.0-9.0mm.

Bucată 20 3000 60000

124 Set stentare ureterala Via 
ureterorenoscop

4-4,7Fr, capat distal deschis , 
lungimea 26-28cm, cu ghid metalic 
150cm, puser-70cm aplicabil prin 
cistoscop sau ureterorenoscop

Bucată 20 1000 20000

125 Set steril de acoperire 
pentru endoscopie uro-
logica (nu mai puțin de 
3straturi în textură)

Produs fără latex și silicon, corp din 
plastic cu pereți transparenți cu 
gradație exactă și bine delimitată, 
pistonul ce se etanșează perfect cu 
corpul seringii, ac cu bizou cu tăietu-
ra, trei elemente ale seringii: piston, 
cilindru, garnitura cauciuc. Ambalaj 
in blister individual. Dimensiuni: 10.0 
ml

Bucată 300 270 81000

126 Set steril pentru masurar-
ea PVS(presiune venoasa 
centrala)

Set steril pentru masurarea PVS(pre-
siune venoasa centrala), Steril, unica 
folosinta

Bucată 50 50 2500
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127 Sistem de aspirare cu cir-
cuit închis pentru adulţi, 
adaptor „cot cu pivot 
dublu” pentru 72 ore, en-
dotraheal

Sistem de aspirare cu circuit închis 
cu adaptor “cot cu pivot dublu ro-
tativ” pentru adulţi 72 ore, camera 
dedicata epurarii centrifuge cu flux 
turbulent, cu inchidere automata la 
retractia cateterului, cu minim 2 in-
ele de curatare a cateterului , cateter 
cu gradaţie numerică pentru con-
trolul adîncimii avansării, cu blocarea 
butonului de aspirare, lungimea 
cateterului 54-55 cm, capat atrau-
matic cu 3 guri de aspiratie, cu port 
aditional p/u introducerea medica-
mentelor inhalatorii, endotraheal, 
benzi adezive cu zilele saptaminii,-
14Fr/4,6mm

Bucată 200 200 40000

128 Sistem de aspirare cu cir-
cuit închis pentru adulţi, 
adaptor „cot cu pivot 
dublu” pentru 72 ore, en-
dotraheal

Sistem de aspirare cu circuit închis 
cu adaptor “cot cu pivot dublu ro-
tativ” pentru adulţi 72 ore, camera 
dedicata epurarii centrifuge cu flux 
turbulent, cu inchidere automata la 
retractia cateterului, cu minim 2 in-
ele de curatare a cateterului, cateter 
cu gradaţie numerică pentru con-
trolul adîncimii avansării, cu blocarea 
butonului de aspirare, lungimea 
cateterului 54-55 cm, capat atrau-
matic cu 3 guri de aspiratie, cu port 
aditional p/u introducerea medica-
mentelor inhalatorii, endotraheal, 
benzi adezive cu zilele saptaminii,-
16Fr/5,3mm

Bucată 200 200 40000

129 Sistem de aspirare cu cir-
cuit închis pentru adulţi, 
adaptor „cot cu pivot 
dublu” pentru 72 ore, tra-
heostomie

Sistem de aspirare cu circuit închis 
cu adaptor “cot cu pivot dublu ro-
tativ” pentru adulţi 72 ore, camera 
dedicata epurarii centrifuge cu flux 
turbulent, cu inchidere automata la 
retractia cateterului, cu minim 2 in-
ele de curatare a cateterului , cateter 
cu gradaţie numerică pentru con-
trolul adîncimii avansării, cu blocarea 
butonului de aspirare, lungimea 
cateterului 30,5-32cm, capat atrau-
matic cu 3 guri de aspiratie, cu port 
aditional p/u introducerea medica-
mentelor inhalatorii, traheostomie, 
benzi adezive cu zilele saptaminii,-
14Fr/4,6mm

Bucată 200 200 40000
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130 Sistem de aspirare cu cir-
cuit închis pentru adulţi, 
adaptor „cot cu pivot 
dublu” pentru 72 ore, tra-
heostomie

Sistem de aspirare cu circuit închis 
cu adaptor “cot cu pivot dublu ro-
tativ” pentru adulţi 72 ore, camera 
dedicata epurarii centrifuge cu flux 
turbulent, cu inchidere automata la 
retractia cateterului, cu minim 2 in-
ele de curatare a cateterului , cateter 
cu gradaţie numerică pentru con-
trolul adîncimii avansării, cu blocarea 
butonului de aspirare, lungimea 
cateterului 30,5-32cm, capat atrau-
matic cu 3 guri de aspiratie, cu port 
aditional p/u introducerea medica-
mentelor inhalatorii, traheostomie, 
benzi adezive cu zilele saptaminii,-
14Fr/4,6mm

Bucată 200 250 50000

131 Sistem de aspirare cu 
circuit închis pentru 
adulți, racord în “T”, pen-
tru 24 ore, endotraheal , 
14Fr/4,6mm

Sistem de aspirare cu circuit închis 
cu adaptor “piesa în T” (pentru sevra-
jul de ventilator) pentru adulţi 72 
ore, camera dedicata epurarii centri-
fuge cu flux turbulent, cu inchidere 
automata la retractia cateterului, cu 
minim 2 inele de curatare a cateter-
ului , destinate p/u sistemele de as-
piratie, cateter cu gradaţie numerică 
pentru controlul adîncimii avansării, 
cu blocarea butonului de aspirare, 
lungimea cateterului 54-55cm, capat 
atraumatic cu 3 guri de aspiratie, 
endotraheal, benzi adezive cu zilele 
saptaminii,16Fr/5,3mm

Bucată 200 200 40000

132 Sistem de aspirare cu 
circuit închis pentru 
adulți, racord în “T”, pen-
tru 24 ore, endotraheal , 
14Fr/4,6mm

Sistem de aspirare cu circuit închis 
cu adaptor “piesa în T” (pentru sevra-
jul de ventilator) pentru adulţi 72 
ore, camera dedicata epurarii centri-
fuge cu flux turbulent, cu inchidere 
automata la retractia cateterului, cu 
minim 2 inele de curatare a cateter-
ului , destinate p/u sistemele de as-
piratie, cateter cu gradaţie numerică 
pentru controlul adîncimii avansării, 
cu blocarea butonului de aspirare, 
lungimea cateterului 54-55cm, capat 
atraumatic cu 3 guri de aspiratie, 
endotraheal, benzi adezive cu zilele 
saptaminii,16Fr/5,3mm

Bucată 200 200 40000

133 Sistem de aspirare cu cir-
cuit închis pentru adulți, 
racord în “T”, pentru 72 
ore, traheostomie

Sistem de aspirare cu circuit închis cu 
adaptor “piesa în T” (pentru sevrajul de 
ventilator) pentru adulţi 72 ore, camera 
dedicata epurarii centrifuge cu flux 
turbulent, cu inchidere automata la re-
tractia cateterului, cu minim 2 inele de 
curatare a cateterului destinate p/u siste-
mele de aspiratie, cateter cu gradaţie 
numerică pentru controlul adîncimii 
avansării, cu blocarea butonului de as-
pirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, 
capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, 
traheostomie, benzi adezive cu zilele 
saptaminii,14Fr/4,6mm

Bucată 200 200 40000
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134 Sistem de protejare pa-
cienti

Sistem de imobilizarea a incheietu-
rilorcu spuma la interior si curele de 
nailon la exterior.Latime ajustabila.
Sistem de deschidere usor. Sa core-
spunda normelor internationalepen-
tru siguranta pacientului.

Bucată 1000 50 50000

135 Sistem management fecal Sistem de drenaj fecal cu balon cu cu 
pereti subtiri, format din segmente 
pentru ancorare (interna) si etansare 
( externa). Lungimea tub 1.0-2.0m cu 
punga de colectare

Bucată 50 100 5000

136 Sisteme de perfuzie cu 
dozator

Sistem de perfuzie dotate cu dispozi-
tiv ce permite reglare si monitoriza-
rea precisa (in ml/h) a volumul de 
perfizie.

Bucată 50 50 2500

137 Sonda Blackmore maturi Sonda Blackmore maturi Nr. 18-23 Bucată 300 600 180000

138 Sonda nazala pentru oxi-
gen 

Sonda nazala pentru oxigen  N14-18 Bucată 1000 1.8 1800

139 Sonda nazo-gastrica (tip 
Levin) CH 6

1.dimensiuni: CH6, lungime:100 - 
120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 
4.cu orificii laterale 5.tub simplu 
6.material: PVC 7.marcaj de măsurare 
a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat 
individual  

Bucată 500 10 5000

140 Sonda nazo-gastrica (tip 
Levin) CH 8

1.dimensiuni: CH8, lungime:100 - 
120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 
4.cu orificii laterale 5.tub simplu 
6.material: PVC 7.marcaj de măsurare 
a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat 
individual  

Bucată 500 10 5000

141 Șorț protector nesteril din 
polietilen

De unică folosință , cu suprafață pro-
tectoare impermialila pentru murda-
rii(lichide și a.)

Bucată 7000 900 6300000

142 Stent metalic Autoex-
pandabil 

Acoperit cu silicon, diametru 2,4cm 
, lungimea 140mm, cu sistem de 
aplicare 

Bucată 3 19000 57000

143 Stent ureteral Long-Life Material termosensibil cu micsorarea 
duritatii la temperatura corpului , 
perioada intracorporala pina la 12 
luni.Lungimea 26-28cm, 5-6-7Fr, 
cu ghid metalic elastic si pusher în 
complect.

Bucată 10 1500 15000

144 Stent ureteral tip Pig-Tail 5 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic 
elastic și pusher in complect, capat 
proximal inchis

Bucată 100 450 45000

145 Stent ureteral tip Pig-Tail 6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic 
elastic și pusher in complect, capat 
proximal inchis

Bucată 200 450 90000

146 Stenturi biliare Oligator: dotate cu pucher , teflon , 
diametru 8-10Fr.(la solicitare) Bucată 100 500 50000
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147 Tub conector la tubul de 
intubare Mount

Tub prelungitor pentru conectarea 
la tubul endotraheal, material flexibil 
străveziu, cap unghiular cu rotaţie 
biaxială şi orificiu pentru aplicaţii 
7,5/9,5mm securizat cu capac-clip 
dublu, lungime 180mm, conecțuni 
22F-22M/15F, material fără latex, 
ambalaj individual, curat clinic.

Bucată 5500 16 88000

148 Tub de conectiune 24Fr-
28Fr

Tub de conectiune 24Fr-28Fr. Sili-
conat 24-28Fr , bucata-1 metru Bucată 500 40 20000

149 Tub de dren toracic Fabricat din PVC siliconat/poliuretan, 
24-28-30 Fr Bucată 375 80 30000

150 Tub dren T- Kher 100% silicon biocompatibil și trans-
parent; un capăt atraumatic, moale 
al scurgerii; bara de contrast RTG pe 
toată lungimea canalului de scurge-
re; lungimea brațelor 450 mm x 180 
mm. Dimensiunea: CH 8

Bucată 2 320 640

151 Tub dren T- Kher 100% silicon biocompatibil și trans-
parent; un capăt atraumatic, moale 
al scurgerii; bara de contrast RTG pe 
toată lungimea canalului de scurge-
re; lungimea brațelor 450 mm x 180 
mm. Dimensiunea: CH 10

Bucată 2 320 640

152 Tub Endobronhial(bilu-
minal)

Cu doua manjete care micsoreaza 
traumatismul traheei si a bronsilor.
Cu 2 sonde de aspiratie, 2 conectori 
angulari, conector- Y. CU valca pent-
ru luer si luer lock.Conectori gradati.
Drept / Sting. Marimi 35-41Fr.

Bucată 50 400 20000

153 Tub endotraheal  cu sin-
tem de drenaj subglotic

PVC, inclinarea varfului 37º, adaptor 
15 mm, cu manşetă, linie radioopaca 
.Cu extra lumen ce permiteaspiratie 
subglotica.Sa permita aspiratie con-
tinua fara risc pentru corzile vocale. 
Marimile posibile: N7-9

Bucată 100 250 25000

154 Tub endotraheal cu man-
jetă

PVC, inclinarea varfului 37º, adaptor 
15 mm, cu manşetă,  linie radio-
opaca .     Marimile posibile: N7 , 7,5 , 
8 , 8,5 ,9 , 9,5

Bucată 10000 10 100000

155 Tub endotraheal/Radio-
opac

Tub endotraheal adult oral/nazal Magill, 
cu ochi Murphy pentru a preveni atel-
ectazia de lob superior drept, balonas de 
forma cilindrica si lungime mica pentru 
a preveni microaspiraţia, sigilează căile 
aeriene superioare la o presiune<20-25 
cm H2O, p/u a nu produce colapsul cap-
ilarelor, asigură un contact mai bun cu 
conturul traheal, din poliuretan, cu gro-
simea <15 microni şi presiune de plesni-
re a balonaşului>800 cm H2O, cu marcaj 
continuu radioopac, cu 5 marcaje care 
asigura plasarea corecta a sondei (marcaj 
gros ce asigura trecerea de corzile vocale 
si inca 4 subtiri pentru o mai mare preci-
zie a intubarii), virf atraumatic, diametru 
extern 6.5-9mm.

Bucată 5 450 2250
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156 Tub traheostomic adjust-
abil

Tub traheostomic cu manjeta de 
presiune scazuta cu fixatie adjustabi-
la N7,5mm-9,0mm

Bucată 10 100 1000

157 Tub traheostomic 
Montandon

Forma speciala de tub cu manjeta cu 
presiune scazuta, fabricat din silicon Bucată 10 200 2000

15,487,495.00
 
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 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 de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 
2023

Din 27.09.2022

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 Achiziționarea de Consumabile Medicale 

conform necesităților IMSP Institutul Onco-
logic, pentru anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Denumire Lot Descriere Unitatea 

de  măsură
Canti-
tatea

Prețul 
estimat 
cu TVA

Suma es-
timativă

1 Ac p/u camera implant-
abila tip Huber Surecan 
Winged

Dimensiunea 19GX20mm,Tub prelungit 
din latex și fără PVC

bucată 330 73 24090

2 Ac pentru biopsia și 
prelevarea țesuturilor 
moi lungimea 130 mm

Ac din metal inoxidabil pentru biopsia și 
prelevarea țesuturilor moi, 16G/1,65mm; 
lungimea 130mm

bucată 200 240 48000

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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3 Ac pentru biopsia și 
prelevarea țesuturilor 
moi lungimea 160 mm

Ac pentru prelevare ţăsuturilor moi  16G   
160mm bucată 50 250 12500

4 Ac pentru biopsia și 
prelevarea țesuturilor 
moi lungimea 240 mm

Ac pentru prelevare ţăsuturilor moi  18G   
240mm bucată 50 250 12500

5 Ac pentru prelevarea 
țesuturilor moi, pentru 
pistol automat

Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pen-
tru pistol automat, 16Gx1,55 mm, steril de 
unică folosință

bucată 1080 240 259200

6 Ac pentru prelevarea 
țesuturilor moi, pentru 
pistol automat

Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pent-
ru pistol automat, 18Gx1,20 mm, lungimea 
240 mm, steril de unică folosință

bucată 920 240 220800

7

Ac pentru punctie si 
aspiratie din crista iliaca

Ac pentru punctia meduvei oaselor  
18 G x 10- 44 mm,    
- steril de unica folosinta, cap cu suport si 
prelungitor pentru stilet, dispozitiv de lim-
itare si fixare a adancimii de penetrare,orifi-
cii distale laterale, 
maner ergonomic, manevrare usoara, can-
ula lunga,

bucată 50 180 9000

8

Ac pentru trepan biop-
sie din crista iliaca G-11

G-11x150 mm.  Palma confortabila, proec-
tat ergonomic mîner de proectare care să 
permită utilizatorului să aplice o presiune 
semnificativă cînd e nevoie. Punct de foraj, 
trocar pe acul probe marcate, montare ISO, 
luer în mîner, ghid de sonde, protejarea 
obiectelor cu impact fiecare ac anexat, 
dispozitiv steril de unică folosință.

bucată 600 200 120000

9

Ac pentru trepan biop-
sie din crista iliaca G-13

Palma confortabilă,  proiectat ergonomic 
mâner de proiectare care să permită utili-
zatorului să aplice o presiune semnificativă 
când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe 
acul probe marcate, montare ISO, luer 
în mâner, ghid de sonde, protejarea 
obiectelor cu impact fiecare ac. anexat 
,dispozitiv steril de unica folosinta G-13

bucată 10 300 3000

10 Ac translator pentru 
puncție medulară

Ac translator pentru puncție medulară 16 
Gx40 mm steril de unică folosință bucată 1000 130 130000

11

Ace pentru anestezie 
loco-regionala ecoghi-
date 22G Tuohy

SonoPlex. Canulă de stimulare și injecție cu 
cablu (pentru ștecher: Ø2 mm) și tub flexi-
bil (adaptat) de injecție; vârf fațetat, Tuohy; 
izolație NanoLine, ștanțări Cornerstone 
ecogene. Tub flexibil de injecție și inserție: 
LUER, 22Gx80 mm

bucată 50 50 2500

12

Ace pentru anestezie 
loco-regionala ecoghi-
date 21G Tuohy

SonoPlex. Canulă de stimulare și injecție cu 
cablu (pentru ștecher: Ø2 mm) și tub flexi-
bil (adaptat) de injecție; vârf fațetat, Tuohy; 
izolație NanoLine, ștanțări Cornerstone 
ecogene. Tub flexibil de injecție și inserție: 
LUER, 21Gx50 mm

bucată 10 50 500

13

Ace pentru anestezie 
loco-regionala ecoghi-
date 21G Sprotte

SonoPlex. Canulă de stimulare și injecție 
cu cablu (pentru ștecher: Ø2 mm) și tub 
flexibil (adaptat) de injecție; vârf fațetat, 
SPROTTE izolație NanoLine, ștanțări Cor-
nerstone ecogene. Tub flexibil de injecție și 
inserție: LUER, 21Gx50 mm

bucată 10 50 500
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14

Ace pentru camera im-
plantabila cu dispozitiv 
de stabilitate si sigu-
ranta pentru evitarea 
intepaturilor 

Ace speciale, non-coring, pentru adminis-
trare solutii medicamentoase compatibile 
cu sistemele de acces venos/ arterial tip 
Porth-a-Cath.  Sunt prevăzute cu un disc 
transparent pentru vizibilitate completa, 
stabilitate sporita și ”aripioare” flexibile 
pentru fixare si pentru un confort mai bun 
pentru pacient. 
Contin un dispozitiv de evitare a înțepă-
turilor după utilizare/ retragere a acului 
pentru siguranta personalului medical. Dis-
pozitivul/ discul transparent prezinta doua 
gauri prin care permite pielii sa respire sub 
baza si mai contine un punct verde care 
arata indicatia clara ca dispozitivul de sigu-
ranta a fost activat. 
- Angulat 90° 
- Canula fabricata din otel inoxidabil 
- Prevazut cu tub prelungitor lungime de 
190 mm /+-10mm 
- Clema pentru inchidere/ deschidere per-
fuzie 
- Aripioare de fixare flexibile si ergonomice 
pentru o manipulare usoara cu un cod de 
culoare in functie de grosimea acului pent-
ru o identificare usoara si un mecanism de 
siguranta (Safety) pentru reducerea riscului 
de intepare/contaminare.  
- dimensiuni G19 (12, 15, 20,25, 32, 38 
mm); G20 (12, 15, 20, 25, 32, 38 mm) si G22 
(12, 15, 20, 25, 32 mm). 
- Compatibile RMN 
- Rezistenta la injectarea sub presiune a 
substantei de contrast CT de max 325 psi. 
- Nu contin latex sau DEHP  
- Ambalare: 20 bucati/ cutie si au termen 
de valabilitate de 5 ani de la data produc-
erii.

bucată 300 73 21900

15 Ac-Translator p/u 
puncție medulară, 75 
mm

16Gx 10/ 75 mm, sau 15Gx50mm bucată 120 130 15600

16 Ac-Translator p/u 
puncție medulară, 65 
mm

Ac-Translator p/u puncție medulară, 16Gx 
10/ 65 mm mm steril de unica folosinta bucată 100 130 13000

17 Ac-Translator p/u 
puncție medulară, 40 
mm

Ac-Translator p/u puncție medulară, 16Gx 
40 mm steril de uica folosință Sternal crista 
iliac aspiration needle

bucată 1700 130 221000

18 Ansa electrochirurgicala 
ovala 10mm unica fo-
losinta

Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica 
folosinta 
Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul 
indicat, lungimea de lucru: >2000 mm

bucată 300 250 75000

19 Ansa electrochirurgicala 
ovala 15mm unica fo-
losinta

Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica 
folosinta 
Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul 
indicat, lungimea de lucru: >2000 mm

bucată 300 250 75000
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20 Ansa electrochirurgicala 
ovala 20mm unica fo-
losinta

Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica 
folosinta 
Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indi-
cat, lungimea de lucru: >2000 mm

bucată 250 250 62500

21

Bandaj elastic - 5m 
x15cm

1.Nesteril  
2.Dimensiune: ~ 5m x15cm 
3.Clame de fixare 
4.Ambalat individual 
5.Elastictate ~ 75-100% 
6.Țesătură din: cel puțin bumbac și poliamidă 
Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul dat. 
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în depen-
dență de categoria produsului).

bucată 2000 40 80000

22 Bisturiu steril de unică 
folosință

Bisturiu steril de unică folosință. Dimensiunea 
lamei nr. 10 bucată 800 4 3200

23 Bisturiu steril de unică 
folosință

Bisturiu steril de unică folosință. Dimensiunea 
lamei nr. 22 bucată 600 4 2400

24 Bujii pentru sonde en-
dotraheale 10 și 15 Fr

Dispozitiv gradat cu vârful tip Coude și canal de 
oxigenare. Mărimi 10, 15Fr bucată 50 10 500

25

Camera implantabila 
cu cateter disponibil 
in varianta de 5,5  Fr si 
6,0 Fr

Dimensiunea Mica / intermediara (greutate cam-
era 4,7 gr, dimensiune suprafata/la baza camera 
30 x22mm, inaltime camera 10,6 mm, diametru 
membrana silicon 9,5 mm, volum intern 0,25 
ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 
F cat si de 8,5 F din Silicon, lungime 800 mm.                                                                  
Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul 
de implantare format din:  
o 1 ac de punctie 18Gx70mm 
o 1 introducator tip “tear-away”L180/140mm 
o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime 
o 1 seringa x10 ml 
o 2 ace drepte 22Gx30mm 
o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare 
de fixare 20Gx20mm. 
 Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate 
de 5 ani de la data producerii.

bucată 30 4000 120000

26

Camera implantabila cu 
indicatia pentru copii 
cu cateter disponibil in 
varianta de 4,5Fr si 5,5Fr

Dimensiunea mica cu indicatie speciala pentru copii 
(greutate camera 3 gr, dimensiune suprafata /la baza 
camera 22 x 18 mm, inaltime camera 8.7 mm dia-
metru membrana silicon 7.6 mm, volum intern 0.15 
mL. Cateter disponibil atat in varianta de 4,5 F  din 
Poliuretan, lungime 800 mm cat si 6 F  din Silicon, 
lungime 600 mm.    Fiecare cateter cu camera im-
plantabila contine setul de implantare format din:                                                                                                                                             
                                  Cateter 4,5 F cu camera implant-
abila: 
o 1 ac de punctie 20Gx50 mm                                                                                                                                               
                                       o 1 ac  20Gx32 mm 
o 1 introducator tip “tear-away”L80/50 mm 
o 1 ghd in J de 0,025” si 500 mm lungime 
o 1 seringa x10 ml 
o 2 ace drepte 22Gx30 mm 
o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare 
de fixare 22Gx 15 mm. 
 Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate 
de 5 ani de la data producerii. 
Cateter 6 F cu camera implantabila: 
o 1 ac de punctie 18Gx70 mm                                                                                                                                               
o 1 introducator tip “tear-away”L180/140 mm 
o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime 
o 1 seringa x10 ml 
o 2 ace drepte 22Gx30 mm 
o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare 
de fixare 22Gx 15 mm. 
 Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate 
de 5 ani de la data producerii.

bucată 20 4000 80000
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27

Canula Nazala de Flux 
Inalt pentru Oxige-
noterapie(HNFC)

Atraumatica, rotunda in sectiune, cu fix-
atoare elastice la pacient, , un capat se 
conecteaza la dispozitivul de inalta presi-
une cu conector de 15 mm , celalat capat 
cu 2 virfuri fine se introduc in narinele 
nazale Permite administrarea oxigenului în 
concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și 
debite (până la 60 L/min).Conectorul piv-
otant, Clemele integrate. Mărime: S, M, L

bucată 50 30 1500

28
Cateter / canula nazala 
pentru inhalare O2

Cateter / canula nazala pentru inhalare O2 
Transparent,  
De unica folosinta, Fara latex.

bucată 1000 5 5000

29 Cateter rectal nr.28 Cateter rectal nr.28 bucată 300 4 1200

30 Cateter rectal nr.32 Cateter rectal nr.32 bucată 300 4 1200

31

Cateter toracic cu trocar 
24 CH

constituit din PVC termosensibil cu troacar 
metalic,  
 disponibil atat cu varf bont cat si cu varf 
ascutit,  
aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, 
non-operativ, fixare etansa in zona de con-
tact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf 
ascutit, 
 perforatii largi cu margini fine pentru dre-
naj eficient,   
prezinta marcaje la 2 cm si linie ra-
dio-opaca pentru o aplicare precisa,  
varful in forma de palnie permite o conect-
are simpla la orice sistem de drenaj toracic,   
marimi 24 CH 
   

bucată 500 10 5000

32 Cearsaf chirurgical u/f 
240x140cm steril

Material neţesut 5 straturi SSMMS cu 
adeziv pe lateral, neabsorbant, hidrore-
pelent, nu mai puţin de 65 g/m.p., 

bucată 8000 50 400000

33

Cearşaf laparoscopic 
240/140x300(200+100) 
cm, 

Material neţesut 5 straturi SSMMS , nu mai 
puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. 
Ciorapii vor fi parte componentă a câm-
pului laparoscopic. Apertură abdominală 
25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă 
aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, 
impregnată în ţesătură, fără cute. Nu se va 
admite lipici cu faţa dublă. Minim 6 orifîcii 
integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.

bucată 600 98 58800

34
Cearşaf TUR 
180/250x200 cm, 

Material neţesut 5 straturi SSMMS, nu mai 
puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. 
Pictograme pentru ghidare.Valabilitatea - 
nu mai puţin de 3 ani. 

bucată 500 145 72500

35

Cateter venos central

Cateter venos central. 1.Ac-  1,3* 70 mm, 
18 G*; Ghid 0,89 mm/ 0,035 L-50 mm; Dila-
tator 1,0*2,7 mm, L-9,6cm; Cateter 1,4*2,1 
mm/ 14G,, L-20 cm.

bucată 10 200 2000

36
Filtru antibacterian de 
0,2 mm 

Filtru antibacterian de 0,2 mm pe canalul 
dexhilibrae a presiunilor.Valv intergrat pen-
tru prevenirea scurgerilor nedorite.Filtru 
antiparticule de 5 mm p canalul activ

bucată 1900 11 20900

37 Cîmp chirurgical steril 
pentru cateterizarea 
venei centrale

Cîmp chirurgical steril pentru cateterizarea 
venei centrale. Cu orificiu, dimensiunile 
75x90 cm

bucată 5000 5 25000
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38 Container pentru evac-
uarea organului volum 
1500 ml

container pentru evacuarea organelor in 
timpul interventiilor laparoscopice volum 
1500 ml

bucată 50 13 650

39 Container pentru evac-
uarea organului volum 
200-300 ml

container pentru evacuarea organelor in 
timpul interventiilor laparoscopice volum 
200-300 ml

bucată 50 7 350

40

Container pentru urina 
gradație 100 ml

1.Volum: 100-150ml 
2.Gradație de 10ml până la 100ml 
3.Loc pentru marcare 
4.Steril 
5.Capac filetat 
6.Ambalate individual 
Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. 
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului).

bucată 1500 2 3000

41 Containere pentru 
reziduri  5 L Containere pentru reziduri  5 L bucată 5 28 140

42 Cuve masa plastica Cuve masa plastica. Forma renului bucată 180 9 1620

43

Cytobrush

Dimensiunile sondei - Lungimea: 200 
mm, Lungimea piesei de lucru: 20 mm. 
Lungimea manerului - 180 mm. Diametru 
piesa de lucru: 5 mm. Material: maner din 
polistiren, tija din otel inoxidabil, steril, de 
unică folosință

bucată 1000 6 6000

44

Emplastru ~ 5x500cm

1.Adeziv 
2.Material țesut 
3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 
4.Dimensiuni ~ 5x500cm 
Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. 
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului).

bucată 500 12 6000

45
Emplastru 10cmx10m

Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, 
hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim:10c-
mx10m/1szt./pc.

bucată 1000 22 22000

46 Emplastru p/u fixarea 
cateterului 8*6 cm 1.dimensiuni 8*6 cm bucată 4000 3 12000

47
Emplastru-pansament 
100x4cm

Dimensiunile:100x4cm; Plasture cu tam-
pon antiseptic îmbibat; Pe bază de mate-
rial textile robust; Cu adeziune pe margini 
sigură şi de lungă durată.

bucată 100 35 3500

48 Emplastru-pansament 
antibacterian pentru 
cateter periferic

Emplastru-pansament antibacterian pen-
tru cateter periferic. Dimensiuni: 6x8cm, 
8x9cm, 10x10 cm

bucată 1000 3 3000

49 Filtru antibacterial și 
antiviral Filtru antibacterial și antiviral Pentru VAP bucată 15000 14 210000

50
Fixator cateter periferic

Plasture pentru fixarea sigură a cateterelor 
și protejarea punctului de inserție. Mărimi 
6x7cm, 4x4cm

bucată 15000 4 60000
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51

Garou hemostatic cu 
fixator

1.Dimensiuni: lungimea ~ 40cm; lățimea - 
2.5cm 
2.Fixator din pastic de înaltă calitate 
3.Cu sistem de siguranță închidere/deschi-
dere rapid 
4.Dezinfectarea prin utilizarea de produse 
standard sau autoclavare 
5.Material - țesut 
Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. 
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului).

bucată 20 10 200

52 Irigator-clizma Esmarch 1.capacitate 2.5 l  2.PVC moale cu canulă 
rigidă bucată 13 80 1040

53
Kit cateter tempoar 
pentru hemodializa cu 
2 lumene 14 Fr x 15 cm

Kit cateter tempoar pentru hemodializa , 
cu lumen dublu, radiopac, din poliuretan, 
steril, prevazut cu mansoane implantabile, 
conectoare Luer - Lock și cleme, 15 cm 
lungime.

bucată 10 300 3000

54 Mănuși chirurgicalce 
sterile din poliisopren, 
marimea 7,5

mănuși chirirgicalce sterile din poliisopren, 
marimea 7,5 bucată 300 20 6000

55

Masca laringiana N 3

100 % silicon medical. Transparent cu 
cordaje si linie X-ray opaca. 
Reuzabil pina la 40 ori. 
Conector polisulfon rezistent la autoclava-
re. 
Masca cu design Non-epiglottis-bar

bucată 20 180 3600

56

Masca laringiana N 4

100 % silicon medical. Transparent cu 
cordaje si linie X-ray opaca. 
Reuzabil pina la 40 ori. 
Conector polisulfon rezistent la autoclava-
re. 
Masca cu design Non-epiglottis-bar

bucată 20 180 3600

57

Masca laringiana N 5

100 % silicon medical. Transparent cu 
cordaje si linie X-ray opaca. 
Reuzabil pina la 40 ori. 
Conector polisulfon rezistent la autoclava-
re. 
Masca cu design Non-epiglottis-bar.

bucată 20 180 3600

58 Masca simplă de oxigen 
pentru copii, marimea 
M

Transparenta, pentru adulti, de unica folos-
inta, Sterila. bucată 500 10 5000

59 Masca simplă de oxigen 
pentru maturi, marimea 
XL

Transparenta, pentru adulti, de unica folos-
inta, Sterila. bucată 4000 10 40000

60
Pansament p/u cateter 
periferic 5 x 6 cm

Bandă  pentru fixarea cateterelor central 
si pereferice,  5 x 6 cm, adezivă hipoaler-
genică nețesută pentru pielea sensibilă. 
Soft, respirabil și extensibil.

bucată 5000 1 5000

61 Pansament p/u cateter 
pereferic si subclavia 10 
x 10 cm

Bandă  pentru fixarea cateterelor central 
si pereferice,  10x 10 cm, adezivă hipoaler-
genică nețesută pentru pielea sensibilă. 
Soft, respirabil și extensibil.

bucată 2000 2 4000
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62

Pansament p/u cateter 
subclavia 

Pentru fixarea catetilor central, 8x10 cm, si 
6 x 7 cm, steril, hipoalergenic, respirabil, pe 
bază de poliuretan, transparent, adezivă, 
piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de 
la lichide,bacterii si virusi.

bucată 2000 4 8000

63

Pansament steril adeziv 
10x10 cm

Pansament steril ambalat individual, au-
toadeziv, pe suport de material netesut, 
cu corp absorbant. Materialul exterior, im-
pregnat hidrofob, permeabil pentru aer și 
vapori de apă, hipoalergen

bucată 400 2 800

64

Pansament steril adeziv 
35x10 cm

Pansament steril ambalat individual, au-
toadeziv, pe suport de material netesut, 
cu corp absorbant. Materialul exterior, im-
pregnat hidrofob, permeabil pentru aer și 
vapori de apă, hipoalergen

bucată 4400 4 17600

65 Pansament steril Ster-
imed Fix

Pansament steril, hipoalergenic, adeziv, 
dimensiunile:30x10cm bucată 45 500 22500

66 Para de cauciuc B-3 Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea auto-
clavării la 132⁰C bucată 2000 15 30000

67 Kit cateter venos central 
cu inserție periferică 
4,5 - 6 Fr

Cateter venos central cu inserție periferică, 
radiopac, din poliuretan, cu lumen simplu, 
rezistent la presiune, pentru puncție di-
rectă după metoda Seldinger.

bucată 20 200 4000

68 Pipa orofaringiana 
Guedel  N3 Guedel  N3 bucată 10 40 400

69 Pipa orofaringiana 
Guedel  N4 Guedel  N4 bucată 20 40 800

70 Pipa orofaringiana 
Guedel  N5 Guedel  N5 bucată 20 40 800

71 Ploşcă femei Ploşcă femei bucată 25 10 250

72

Pompa elastometrica 
275 ml

Teaca externa din plastic ABS pentru a permite con-
trolul vizual al medicamentelor administrate. Scala 
gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezer-
vor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, 
fara latex. Piston mobil pentru a asigura o forta con-
stanta de propulsie in interiorul elastomerului:Tub de 
conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-re-
flux bi-directionala: Filtru de 1,2 microni (5 microni la 
cerere) pentru particule, anti-bacterial si “aerul venti-
lat”;Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce 
riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor;  Clema 
detasabila din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de 
utilizare: 5 zile + 17 h.

bucată 205 290 59450

73 Pungă cu gheaţă Pungă cu gheaţă bucată 30 4 120

74

Pungi pentru colectarea 
urinei 2 litri

1.Volum 2 litri 
2.Steril 
3.Cu valvă de evacuare 
4.Material: PVC medical, rezistent, transpar-
ent, nonpirogen 
5.Gradate (g.,l.) 
6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi 
conectat la sonde urinare) 
7.Ambalate individual 
Certificat CE sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. 
Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 
dependență de categoria produsului).

bucată 3000 4 12000
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75
Set (stent) ureteral au-
tostatic 5 Fr

Cateter ureteral tip dublu J, 5 fr 
Cu durata de viață 6 luni 
Fir pentru ghidare 
Poziționer cu vîrf opac.

bucată 10 378 3780

76
Set (stent) ureteral au-
tostatic 6 Fr

Cateter ureteral tip dublu J, 6 fr 
Cu durata de viață 6 luni 
Fir pentru ghidare 
Poziționer cu vîrf opac.

bucată 10 378 3780

77 Set aspirare a cavi-
tatii bucale cu canula 
Yankauer

Steril, Transparent, Non toxic, Unica folos-
inta, Lungime 210 cm. Canula Yankauer bucată 3000 17 51000

78

Set cateter pneumo-
torax tip Seldinger cu 
valva Heimlich

– cateter drenaj opac pentru radiatii cu 
dilatator 6 Fr 
– tub conector cu robinet cu 3 cai 
– 0,032 ” fir de ghidaj rigid tip J-Flex 
– seringa 10 ml 
– ac introducator 18Ga x 7cm 
– bisturiu 
– adaptor in trepte. 
– valva Heimlich

bucată 200 165 33000

79

Set cateter venos cen-
tral cu 4 lumene 

Cateter venos central cu 4 lumene, 
14/16/18/18G, 8 Fr x 20 cm, steril cu marcaj 
CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixa-
tor cateter, capac heparinat, clema laterala, 
stopper, ac. Nu conține latex și nu conține 
DEHP

bucată 50 165 8250

80

Set cateter venos cen-
tral TRIO/ triplu lumen 

Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 
16/18/18G, 7 Fr x 16 cm, steril cu marcaj CE, 
piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator 
cateter, capac heparinat, clema laterala, 
stopper, ac. Nu conține latex și nu conține 
DEHP

bucată 50 250 12500

81

Set de drenare a cav-
ităţilor

Un sistem închis de drenare a lichidului, 
cu un rezervor transparent spring bellow 
adecvat pentru drenaj la presiune nega-
tivă după operare, cu utilizarea simultană 
a unuia sau a doi catetere. Setul constă 
din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu 
clemă și conector “Y”; Un  trocar curbat 
cu cateter; Cateter de scurgere redon per-
forat redus; Lungimea drenului 750mm-
1000mm; Marimile 16, 18 FG.

bucată 220 180 39600

82

Set de perfuzie cu filtru 

Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) di-
ametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă 
de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu 
doua orificii;dispozitiv de aerisire manual cu filtru an-
tibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră 
de picurare cu două corpuri (cel superior transparent 
rigid cu formator de picături performant - 20 picături 
□1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru 
întreruperea automată a perfuziei după golirea 
flaconului;filtru de 15 µm în camera de picurare; 
dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în 
formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri 
mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului 
de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei 
de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu 
căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba 
ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de 
substanță; fără LATEX, fără PVC.

bucată 6000 100 600000
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83

Set de tuburi pentru 
ventilatoare (contururi)

Pentru adulti –reutilizabile, rezistent la 
autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu 
captatori de vapori expirati. 
Completare:1) Sac de rezerva 0.5-1.0l,  
2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lun-
gime 180 cm

bucată 30 30 900

84

Set p/u cateterizarea 
venei centrale

1. Material transparent fenestrante din 
plastic 2. Material realizat din hîrtie 3. Anti-
septic  chlorhexidine cu aplicatoare 4.Lido-
caine 1% 5. Ac mic de anestezie 6. Ac mare 
de anestezie 7. Ac de introducere 8. Seringi  
9. Fir de ghidaj în J 10. Bisturiu nr 11. 11. 
Depărtător pentru piele. 12. Cateter 13. Ac 
de sutură curbat 14. Support de ac. Nr.16

bucată 5 200 1000

85

Set pentru cateter sub-
clavia 4F/18G

Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 
4F/18G, diametru 1.4mm, lungimea 
20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Con-
ductor metalic tip “J” rezistent la indoire, 
0,63mm*50cm

bucată 60 156 9360

86

Set pentru cateter sub-
clavia 5F/16G

Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 
5F/16G, diametru 1.7mm, lungimea 
20cm.Ac 18G, lungimea 70mm. Con-
ductor metalic tip “J” rezistent la indoire, 
0,89mm*50cm

bucată 70 156 10920

87

Set pentru Conicotomie

 Sa includă: un bisturiu, un ac de perforare 
cu diametru marecu o seringa sau un ac 
cu ghidaj si un cateter care se plaseaza in 
trahee dupa ce ligamentul cricoid a fost 
perforat

bucată 5 300 1500

88

Set pentru drenajul cav-
ității pleurale (setul de 
ambulatoriu Portex  )

SET: un cateter toracic cu un conductor 
(standardul trocar 28Fr,).un sac de 1700 
ml. cu o supapă de scurgere și antireflux, o 
seringă cu un blocaj Luerlock de 20 ml, un 
bisturiu nr. 10,Aţa sterila cu ac taietor pent-
ru fixare drenajul spre pielea.

bucată 250 630 157500

89
Set pentru drenarea 
vezicii urinare 12f

1.Cateter  cu balon SUPRA-KATH 
,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm                                                                                                                                               
    2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm

bucată 120 372 44640

90 Set pentru drenarea 
vezicii urinare 14f

1.Cateter  cu balon SUPRA-KATH 
,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm                                                                                                                                               
      2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm

bucată 120 372 44640

91
Set pentru oxigenoter-
apie cu mască, rezervor  
și tub

1. PVC transparent și moale pentru confortul 
pacienților. 2. Clipul reglabil al nasului asigură 
o potrivire confortabilă. 3. 210 cm. Pompa de 
alimentare cu oxigen poate fi configurată.

bucată 7 63 441

92 Set pentru puncția 
pleurală ( PLEURA-
PUNKTI ONS-SET)

set: ac toracocinteză 14G (2,1 x100 mm), Can-
ula (1,48 x 130 mm ),sac colector 2,0 litri cu 
LL-adaptor,robinet , seringă 50 ml.,dren PVC 75 
cm.

bucată 400 756 302400

93 Set pentru traheos-
tomie percutană 
dilatațională nefenes-
trată, cu presiune 
scăzută și atraumatic la 
inserare 
Dupa metoda Blue - 
Ryno

Set p/u dilatare(scalpel, seringa, ac, p/u puncție, 
cateter din Teflon, ghid metallic cu inserter, 
dilatator scurt, cateter de  ghidare, dilatator). 
Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție 
atraumatic. Canula exterioarănefenestrată, cu 
mansetă de presiune scazută, cu conector de 15 
mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă. 
Gel lubrifant steril.Obturator perforat și cure de 
gît largă. Diametru exterior 7,0- 8,0 mm.

bucată 10 600 6000
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94

Set p-u nefrostomie 
percutana

Set p-u nefrostomie percutana, marimea 
12 ch, sonda tip PIGTAIL, Dilatator cu tea-
ca detasabila, ghid J. 038 x 80cm, ac de 
punctie cu mandren 18g x 20cm, seringa 
20ml Luer Lock, bisturiu, flansa p-u fixsare, 
patch-uri de fixsare,  steril                                                                                                       

bucată 50 918 45900

95

Set p-u nefrostomie 
percutana

Set p-u nefrostomie percutana, marimea 
14 ch, sonda tip PIGTAIL, Dilatator cu tea-
ca detasabila, ghid J. 038 x 80cm, ac de 
punctie cu mandren 18g x 20cm, seringa 
20ml Luer Lock, bisturiu, flansa p-u fixsare, 
patch-uri de fixsare,  steril

bucată 20 918 18360

96 sistem de acces pentru 
chirurgie cu un singur 
port

SPORT by LEROY, sistem de acces pentru 
chirurgie cu un singur port, dimensiuni de 
acces adaptabile 15-45 mm

bucată 2 800 1600

97 sistem de acces pentru 
chirurgie cu un singur 
port

ENDOCONE by CUSCHIERI sistem de acces 
pentru chirurgie cu un singur port, dimen-
siune 34 mm

bucată 2 800 1600

98

Sistem de aspirație in 
circuit inchis 72 ore

Sistem aspirație traheala circuit inchis 72 ore. 
Prezintă valva unidirectionala pentru aspiratie, 
port pentru administrare medicamente, control 
a aspirației, adaptor pentru sistem de ventilație 
si/ sau cateter mouth/tub prelugitor.

bucată 100 48 4800

99

Sistem de aspiratie 
monocameral 1000 sau 
2000 ml

Sistem de drenaj post-operator pentru piept 
care se foloseste pentru drenajul aerului sau 
lichidului din cavitatea pleurala.Sistemul cu o 
singuri sticla este un model simplu si cuprinza-
tor, care incorporeaza o etansare subacvatica; 
ideal pentru utilizarea ambulatorie, in cazurile 
de efuziune masiva pleurala.Seul contine: 
rezervor PET transparent de pe 1000 pînă la 
2000 ml cu scala marcata la fiecare 50 ml, 
valva-umbrela unidirectionala din silicon; 
tub prelungitor din PVC de 150 cm, cu adaptor 
in trepte, palnie anti rasucire; 
stativ de podea si carlig de apucare.

bucată 300 154 46200

100 Sistem de cateter IV 
închis Nexiva cu Orificiu 
Dublu

Tehnologia cu ac crestat Instaflash. Două 
sisteme de Q_Syte Luer. Fără DEHP. Mate-
rial: Biomaterial Violon. Steril. Fără latex . 
Dimensiunea 20G 1,25 ”

bucată 2000 15 30000

101 Sistem drenaj 100ml in 
set cu dren plat 7mm

Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 
7mm bucată 1000 160 160000

102

Sistem drenaj toracic 
tricameral – aspiratie 
umeda 

Un sistem postoperator,pentru drenaj, utilizat in 
drenarea aerului şi a lichidelor din cavitatea pleurală.
Dotat cu un sistem pentru drenare simplu şi eficient 
ce menţine vidul necesar în toracele pacientului în 
timp ce controlează nivelul de aspiraţie. 
Dispozitivul are camerele de colectare transparente 
pentru o evaluare exactă a scurgerilor lichidelor, 
mânere uşor de prins şi echipate cu cleme pentru 
agăţare, suport pentru aşezarea sa pe podea şi tuburi 
de drenaj preconectate. 
Caracteristici : 
Regulator de aspiraţie cu mâner uşor de folosit pentru 
reglarea nivelului de aspiraţie. 
Sistem de securitate amplasat pe portul B pentru 
siguranţa pacientului în cazul unui drenaj dintr-un 
singur sens. 
Valva automată ce evită acumularea de presiune şi 
formarea de pneumothorax. 
Sistem simetric ce oferă posibilitatea unui drenaj a 
două zone diferite din cavitatea pleurală. 
Supapa anti-reflux ce previne pierderile de apa

bucată 100 297 29700
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103

Sondă (cateter) urinară 
Foley(mărimi disponi-
bile) CH 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30

1.Dimensiuni: CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric 
rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 
(TREI) canale; Material: latex siliconat; Orifi-
cii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, 
cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; 
Steril, radiopac;  Valva Luer si Luer - Lock tip 
seringa; Ambalare individuală; Certificat CE 
sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele core-
spunzătoare pentru produsul dat; Certificat 
ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență 
de categoria produsului).

bucată 45 45 2025

104 Sondă intestinală Sondă intestinală  8Fr 100cm, radiopac bucată 100 20 2000

105 Sort de protectie po-
lietilena

Sort de protectie polietilena, de unica fo-
losinta bucată 1100 2 2200

106
Stent ureteral autostatic 
8 fr/28/4

1.Cateter ureteral tip Pigtail; dublu J, 8 
fr/28/4; Conductor J.038,, * 80 cm;Ghid 
pentru a împinge cateterul de la endoscop 
în ureter și bazinet.

bucată 50 400 20000

107
Stent ureteral autostatic 
6 fr/24/4

1.Cateter ureteral tip Pigtail; dublu J, 6 
fr/24/4;  Conductor 0.038,, * 110 cm; Ghid 
pentru a împinge cateterul de la endoscop 
în ureter și bazinet.

bucată 30 400 12000

108
Stent ureteral autostatic 
7 fr/28/4

1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 7 
fr/28/4; Conductor 0.038,, * 110 cm; Ghid 
pentru a împinge cateterul de la endoscop 
în ureter și bazinet.

bucată 30 400 12000

109 stent ureteral mono J 
CH8

1 dimenisuni: CH8, lungime 90 cm, în set 
cu conductor bucată 30 400 12000

110 stent ureteral mono J 
CH9

1 dimenisuni: CH9, lungime 90 cm, în set 
cu conductor bucată 30 400 12000

111 stent ureteral mono J 
CH10

1 dimenisuni: CH10, lungime 90 cm, în set 
cu conductor bucată 30 400 12000

112

Sterifix 0,2 infusion filter

Filtru antibacterial,pentru infuziile cu in-
fuzomat FMS de 48-96  de ore, 0,2 µm cu 
membrană pozitiv, suprafaţă de filtrare 
10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit 
minim 30 ml/minut rezistent la presiuni 
de max. 3,1 bar, conexiune luer-lock la 
ambele capete de conectare, sterilizare EO. 
ambalare şi etichetare conform EU-MDD 
(EU Medical Device Directive), (numele 
produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, 
mod de sterilizare, dimensiuni, adresă pro-
ducator etc).

bucată 6000 23 138000

113 Stickeri p/u marcaj me-
dicamentelor

Stikete p/u marcajele seringelor din hîrtie 
adezivă bucată 10000 1 10000

114

Trusa toracocenteza 
(Pneumocath set)

Ac conductor  pentru puncţie 110/85mm 
cu cateter 10F 500mm , sac de collecţie 
cu supapă antireflux 2000ml, seringa 50 
ml,  Clapan lui Heimlih. Adapter cu rubinet 
tridirecţional

bucată 300 300 90000



82

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

115 Tub endotraheal cu 
dublu lumen,pentru 
intubație pulmonară  
selectivă  pe dreapta 
Nr 35

Din polivinil clorid Steril, de unică folosință 
p/u intubație pulmonară  selectivă. Cu 
manjetă traheală și brohială.Contrastare 
radiologică Sterilitate garantată în cazul 
ambalajului nedeteriorat

bucată 30 24 720

116 Tub endotraheal cu 
dublu lumen,pentru 
intubație pulmonară  
selectivă  pe dreapta 
Nr 37

Din polivinil clorid Steril, de unică folosință 
p/u intubație pulmonară  selectivă. Cu 
manjetă traheală și brohială.Contrastare 
radiologică Sterilitate garantată în cazul 
ambalajului nedeteriorat

bucată 60 24 1440

117 Tub endotraheal cu 
dublu lumen,pentru 
intubație pulmonară  
selectivă  pe dreapta 
Nr 39

Din polivinil clorid Steril, de unică folosință 
p/u intubație pulmonară  selectivă. Cu 
manjetă traheală și brohială.Contrastare 
radiologică Sterilitate garantată în cazul 
ambalajului nedeteriorat

bucată 30 25 750

118 Tub endotraheal cu 
dublu lumen,pentru 
intubație pulmonară  
selectivă  pe stinga 
Nr 35

Din polivinil clorid Steril, de unică folosință 
p/u intubație pulmonară  selectivă. Cu 
manjetă traheală și brohială.Contrastare 
radiologică Sterilitate garantată în cazul 
ambalajului nedeteriorat

bucată 30 25 750

119 Tub endotraheal cu 
dublu lumen,pentru 
intubație pulmonară  
selectivă  pe stinga 
Nr 37

Din polivinil clorid Steril, de unică folosință 
p/u intubație pulmonară  selectivă. Cu 
manjetă traheală și brohială.Contrastare 
radiologică Sterilitate garantată în cazul 
ambalajului nedeteriorat

bucată 60 25 1500

120 Tub endotraheal cu 
dublu lumen,pentru 
intubație pulmonară  
selectivă  pe stinga 
Nr 39

Din polivinil clorid Steril, de unică folosință 
p/u intubație pulmonară  selectivă. Cu 
manjetă traheală și brohială.Contrastare 
radiologică Sterilitate garantată în cazul 
ambalajului nedeteriorat

bucată 30 25 750

121 Tub silicon 5x7mm Tub silicon medical 5x7mm, cu posibili-
tatea autoclavării la 132⁰C bucată 1000 15 15000

122 Tub silicon 7x9mm Tub silicon medical 7x9mm, cu posibili-
tatea autoclavării la 132⁰C bucată 3000 18 54000

123 Urinare femei 1.capacitate : 2litri, 2.plastic rezistent bucată 45 30 1350

124 Urinare p-u barbati 1.capacitate : 1litri. 2.plastic rezistent bucată 170 35 5950

125
Vacuum-chiureta pent-
ru biopsie endometrială 
tip Pipelle

Din plastic, lungimea 270-280 mm, diamet-
ru 2 mm, spațiu pentru piston 220 mm, cu 
marcajul adîncimii introducerii 20-120 mm 
cu valoarea diviziunii 10 mm,  cu 4 orificii 
laterale la capăt, steril, de unica folosință.

bucată 150 21 3150

             

4,844,766.00
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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

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei 
Moșneaga, pentru anul 2023

Din 27.09.2022 
 

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 Achiziționarea de Consumabile Medicale 

conform necesităților IMSP Spitalul Clinic 
Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 
2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Denumirea Specificaţie tehnică Uni-
tatea de 
măsura

Pret 
esti-
mativ

Necesar 
2023

Suma

1 Ac cu  filtru 
pentru colect-
area soluţiilor

Filtu pentru aer: max. 0.1mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm  Efect bacteri-
cid a filtrului de aer; Posibilitatea de folosire multipla 24 ore; Pastrar-
ea solutiilor sterile, Steril 

Bucată 20.00 24000 480,000.00

2 Ac getabil p-u 
ORL 23G (ac 
lung pentru 
anestezie 
locala)

Ac getabil p-u ORL  23G x 2□’’ ,Ø 0,60 x 60 mm Bucată 25.00 300 7,500.00

3 Ac pentru 
punctie hepat-
ica 4/16/18G

Ac pentru punctie hepatica, lungime min. 200mm, semiautomat sau 
automat, 4/16/18G 

Bucată 300.00 20 6,000.00

4 Ace atrau-
matice lungi 
cu destinatie 
stomatologica 

Ace atraumatice lungi cu destinatie stomatologica  27G, 0,4x35mm, 
cutie 100buc

Bucată 180.00 15 2,700.00

5 Ace chirurgi-
cale BE-560-6

Ace chirurgicale BE-560-6 Bucată 9.00 532 4,788.00

6 Ace chirurgi-
cale BE-560-8

Ace chirurgicale BE-560-8 Bucată 9.00 412 3,708.00

7 Ace chirurgi-
cale BR-510-10

Ace chirurgicale BR-510-10 Bucată 9.00 292 2,628.00

8 Ace chirurgi-
cale BR-510-15

Ace chirurgicale BR-510-15 Bucată 9.00 132 1,188.00

9 Ace chirurgi-
cale BR-510-7

Ace chirurgicale BR-510-7 Bucată 9.00 72 648.00

10 Ace chirurgi-
cale BR-510-8

Ace chirurgicale BR-510-8 Bucată 9.00 122 1,098.00

11 Ace chirurgi-
cale BT-512-15

Ace chirurgicale BT-512-15 Bucată 9.00 192 1,728.00

12 Ace chirurgi-
cale BT-512-4 

Ace chirurgicale BT-512-4 Bucată 9.00 122 1,098.00

13 Ace chirurgi-
cale BT-512-8 

Ace chirurgicale BT-512-8 Bucată 9.00 36 324.00

14 Ace chirurgi-
cale E-530-00

Ace chirurgicale E-530-00 Bucată 9.00 362 3,258.00

15 Ace chirurgi-
cale G-504-12

Ace chirurgicale G-504-12 Bucată 9.00 442 3,978.00

16 Ace chirur-
gicale GAR-
498-6

Ace chirurgicale GAR-498-6 Bucată 9.00 496 4,464.00

17 Ace chirur-
gicale GAR-
498-7

Ace chirurgicale GAR-498-7 Bucată 9.00 366 3,294.00

18 Ace chirurgi-
cale GE-548-10

Ace chirurgicale GE-548-10 Bucată 9.00 78 702.00

19 Ace chirurgi-
cale GE-548-12

Ace chirurgicale GE-548-12 Bucată 9.00 356 3,204.00

20 Ace chirurgi-
cale GR-514-
10

Ace chirurgicale GR-514-10 Bucată 9.00 386 3,474.00
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21 Ace chirurgi-
cale GR-514-
11

Ace chirurgicale GR-514-11 Bucată 9.00 646 5,814.00

22 Ace chirurgi-
cale GR-514-5

Ace chirurgicale GR-514-5 Bucată 9.00 526 4,734.00

23 Ace chirurgi-
cale GR-514-7

Ace chirurgicale GR-514-7 Bucată 9.00 276 2,484.00

24 Ace chirurgi-
cale GR-514-8

Ace chirurgicale GR-514-8 Bucată 9.00 336 3,024.00

25 Ace chirurgi-
cale GR-514-9

Ace chirurgicale GR-514-9 Bucată 9.00 146 1,314.00

26 Ace chirurgi-
cale GT-516-10

Ace chirurgicale GT-516-10 Bucată 9.00 516 4,644.00

27 Ace chirurgi-
cale GT-516-12

Ace chirurgicale GT-516-12 Bucată 9.00 266 2,394.00

28 Ace chirurgi-
cale GT-516-13

Ace chirurgicale GT-516-13 Bucată 9.00 266 2,394.00

29 Ace chirurgi-
cale GT-516-9

Ace chirurgicale GT-516-9 Bucată 9.00 116 1,044.00

30 Ace chirurgi-
cale PB-538-0

Ace chirurgicale PB-538-0 Bucată 9.00 144 1,296.00

31 Ace chirurgi-
cale PB-538-1

Ace chirurgicale PB-538-1 Bucată 9.00 324 2,916.00

32 Ace chirurgi-
cale PB-538-2

Ace chirurgicale PB-538-2 Bucată 9.00 122 1,098.00

33 Ace chirurgi-
cale PB-538-4

Ace chirurgicale PB-538-4 Bucată 9.00 506 4,554.00

34 Ace chirurgi-
cale PB-538-6

Ace chirurgicale PB-538-6 Bucată 9.00 422 3,798.00

35 Ace chirurgi-
cale PB-538-8

Ace chirurgicale PB-538-8 Bucată 9.00 352 3,168.00

36 Ace chirurgi-
cale PB-538-9

Ace chirurgicale PB-538-9 Bucată 9.00 272 2,448.00

37 Ace chirurgi-
cale PD-534-2

Ace chirurgicale PD-534-2 Bucată 9.00 172 1,548.00

38 Ace chirurgi-
cale PD-534-4

Ace chirurgicale PD-534-4 Bucată 9.00 532 4,788.00

39 Ace de unică 
folosință pent-
ru seringi 21G 
1 1/2

Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea 
acului 0,8x40mm

Bucată 1.00 2500 2,500.00

40 Ace de unică 
folosință pent-
ru seringi 22G 
1 1/2

Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea 
acului 0,7x30mm

Bucată 1.00 1000 1,000.00

41 Ace pentru bi-
opsie prin as-
pirare măduvă 
osoasă din 
creasta iliacă şi 
stern G16

Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 pînă la 40mm, mîner 
ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru intro-
ducerea şi curăţarea acului, Steril, de unică folosinţă

Bucată 250.00 15 3,750.00

42 Ace Spinale tip 
Quincke  G25

 G25 ( 0,70 x 120 mm),  să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să 
fie confectionat din otel inox rezistent,  să nu se indoaie, varful acului să 
fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi 
material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, 
varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal 
să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu 
cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea 
refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. 

Bucată 50.00 100 5,000.00



87

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

43 Ace Spinale tip 
Quincke G25

 G25 ( 0,70 x 90 mm),  ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma 
minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent,  să nu 
se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si 
de introductor din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si 
acul,  varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul 
distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția 
bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul 
de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design 
ergonomic pentru manuirea usoara. 

Bucată 30.00 1800 54,000.00

44 Ace Spinale tip 
Quincke G26

G26 (0,47*88mm), cu introduser d-0,9*35mm 20G,  să permită o trauma 
minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent,  să nu se 
indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de 
introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca 
si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 
3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu 
conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pen-
tru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea 
usoara. 

Bucată 35.00 60 2,100.00

45 Ace Spinale tip 
Quincke; G22

 G22 ( 1,20mm x 90 mm),  să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie con-
fectionat din otel inox rezistent,  să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 
planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să 
fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să 
corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - 
conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design 
ergonomic pentru manuirea usoara. 

Bucată 25.00 2000 50,000.00

46 Agent de ster-
ilizare (Peroxid 
de hidrogen 
50%)

Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) Ambalaj:Capsule 10 
ml H2O2 - 50%. 

Bucată 450.00 1500 675,000.00

47 Aparat de ras 
de unica folos-
ință

Aparat de ras de unica folosință cu 2 lame, de unică folosință Bucată 10 1800 18,000.00

48 Balon hemo-
static (epistax-
is anterior)

Balon hemostatic (epistaxis anterior) din silicon, cu balon gonflabil 
la proximal pina la 30cc 

Bucată 300.00 30 9,000.00

49 Balon hemo-
static (epistax-
is antero-pos-
terior)

Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) din silicon, lungime 16 
cm; balon nr1: gonflabil pina la 30cc, balon nr.2 goflabil pina la 10 cc; 
cu tub de aeratie.

Bucată 400.00 30 12,000.00

50 Balon hemo-
static (epistax-
is posterior)

Balon hemostatic (epistaxis posterior) din silicon, cu balon gonflabil 
la caputul distal pina la 10cc

Bucată 300.00 10 3,000.00

51 Bandaj de 
fixare a ca-
teterelor  i/v , 
steril, hipoaler-
gic, material  
neţesut 

Bandaj de fixare a cateterelor  i/v  steril, hipoalergic, material  neţe-
sut, cu compresă neaderentă pe zona de puncţie, cu apertura pe 
mijloc,  marime: lungime 7cm-8 cm, lăţime 5cm-6cm.  

Bucată 3.00 45000 135,000.00

52 Bande elastice 
1metru

Bande  din material elastic rezistent, lungimea 1m metru 50 50 2,500.00

53 Bonetă chirur-
gicală bărbaţi

Bonetă chirurgicală bărbaţi 1.Unică folosință cu marcaj catalog și 
ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 
2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai 
mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu 
legare la spate 
3. Mărimea universală 
4. Ambalate câte 100 buc. 
5. Ne sterile 
Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. 

Bucată 4.00 7000 28,000.00
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54 Bonetă chirur-
gicală bărbaţi 
cu banda ab-
sorbanta

1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala 
de operatii. 
2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai 
mare de 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafaţa 
laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 
3. Mărimea universală 
4. Ambalate câte 100 buc. 
5. Ne sterile 
Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. 

Bucată 15.00 25000 375,000.00

55 Bonetă chirur-
gicală femei 

Bonetă chirurgicală femei  1.Unică folosință cu marcaj catalog și 
ambalaj pentru sala de operatii. 
2.Material nețesut polipropilen cu densitatea min. 20g/m2 , 
3.Dotate cu elastic proba de intindere min. 80cm., fără latex 
4.Ambalate câte 100 buc. 
5. Ne sterile 
Nu se admit bonete pentru uz industrial. 

Bucată 2.00 71000 142,000.00

56 Burete he-
mostatic tip 
Merocel 

Burete hemostatic tip Merocel lungime 10 cm Bucată 400.00 120 48,000.00

57 Canula nazala 
pentru oxigen

Canula nazala pentru oxigen. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața 
reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia.

Bucată 5.00 10000 50,000.00

58 Canula pentru 
arteriotomie 
pentru artera 
mamara

Canulă metalică pentru artereotomie diametru 1mm, cu capăt distal 
în formă de olivă şi proximal cu conector “female-luer”

Bucată 80.00 155 12,400.00

59 Canula pentru 
recoltare ve-
nei folosite la 
bypass Ao-cor-
onarian

Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian Virf 
oblic(beveled tip)  Lungimea-5cm  Diametrul-3mm. 

Bucată 110.00 400 44,000.00

60 Canula Traheala 
Montgomery Stan-
dardTD-13mm/69/24/34/55/11.

Canula Traheala Montgomery StandardTD-13mm/69/24/34/55/11.- produs 
original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau 
radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel

Bucată 7000.00 6 42,000.00

61 Canula Traheala 
Montgomery Stan-
dardTD-14mm/71/25/35/59/11.

Canula Traheala Montgomery StandardTD-14mm/71/25/35/59/11. - produs 
original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau 
radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel

Bucată 7000.00 4 28,000.00

62 Canula Traheala 
Montgomery Stan-
dardTD-15mm/73/26/36/56/11

Canula Traheala Montgomery StandardTD-15mm/73/26/36/56/11- produs 
original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau 
radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel

Bucată 7000.00 2 14,000.00

63 Căpăcele pen-
tru obturarea 
cateterelor 
central şi per-
iferice vascu-
lare

Căpăcele pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare. steril, 
ambalaj individual, male, female. 

Bucată 1.50 15000 22,500.00

64 Cateter cu 
electrod 
bipolar p/t 
cardiostimu-
lare electrică 
intracardiacă, 
transvenos cu 
balon, 5Fr

5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 
1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip 
Medtronic. 

Bucată 6000.00 10 60,000.00
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65 Cateter de as-
piratie CH 10

1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm 
2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 
3.Perforat ~ 7cm 
4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 
5.Marcare în cm, intervalul 1cm 
6.Atraumatic 
7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru 
aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; 

Bucată 2.00 370 740.00

66 Cateter de as-
piratie CH 12

1.Marimea: CH 12; (F), lungimea ~ 50cm 
2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 
3.Perforat ~ 7cm 
4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 
5.Marcare în cm, intervalul 1cm 
6.Atraumatic 
7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru 
aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; 

Bucată 2.00 1500 3,000.00

67 Cateter de 
aspiratie CH 6

1.Marimea: CH 6; (F), lungimea ~ 40cm 
2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 
3.Perforat ~ 7cm 
4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 
5.Marcare în cm, intervalul 1cm 
6.Atraumatic 
7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul 
este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; 

Bucată 2.00 1100 2,200.00

68 Cateter de 
aspiratie CH 8

1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm 
2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 
3.Perforat ~ 7cm 
4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 
5.Marcare în cm, intervalul 1cm 
6.Atraumatic 
7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca 
cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; 

Bucată 2.00 200 400.00

69 Cateter Foley 
18 Fr, silicon, 
tip Dufour, cu 
3 canale, steril

Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 
canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), 
Steril 

Bucată 250.00 40 10,000.00

70 Cateter Foley 
20 Fr, silicon, 
tip Dufour, cu 
3 canale, steril

Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 
canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), 
Steril 

Bucată 250.00 20 5,000.00

71 Cateter Foley 
22 Fr, silicon, 
tip Dufour, cu 
3 canale, steril

Cateter uretral Foley 22 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 
canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), 
Steril 

Bucată 250.00 20 5,000.00

72 Cateter i/v 
periferic 14G

1.Dimensiune: 14G; 
2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 
3.Sterile, de unică folosință 
4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 
5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 
6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 
7.Camera transparentă 
8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 
9. Atrombogen, Termoelastic 
10.Ambalaj individual.

Bucată 8.00 3000 24,000.00
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73 Cateter i/v 
periferic 16G

1.Dimensiune: 16G; 
2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 
3.Sterile, de unică folosință 
4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 
5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 
6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 
7.Camera transparentă 
8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 
9. Atrombogen, Termoelastic 
10.Ambalaj individual.

Bucată 8.00 5400 43,200.00

74 Cateter i/v 
periferic 18G

1.Dimensiune: 18G; 
2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea 
branulei 
3.Sterile, de unică folosință 
4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 
5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere acciden-
tală 
6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 
7.Camera transparentă 
8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate 
de indoire 
9. Atrombogen, Termoelastic 
10.Ambalaj individual.

Bucată 8.00 9600 76,800.00

75 Cateter i/v 
periferic 20G

1.Dimensiune: 20G; 
2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea 
branulei 
3.Sterile, de unică folosință 
4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 
5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere acciden-
tală 
6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 
7.Camera transparentă 
8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate 
de indoire 
9. Atrombogen, Termoelastic 
10.Ambalaj individual.

Bucată 8.00 11000 88,000.00

76 Cateter i/v 
periferic 22G

1.Dimensiune: 22G; 
2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea 
branulei 
3.Sterile, de unică folosință 
4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 
5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere acciden-
tală 
6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 
7.Camera transparentă 
8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate 
de indoire 
9. Atrombogen, Termoelastic 
10.Ambalaj individual.

Bucată 8.00 7000 56,000.00

77 Cateter i/v 
periferic 24G

1.Dimensiune:24G; 
2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea 
branulei 
3.Sterile, de unică folosință 
4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 
5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere acciden-
tală 
6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 
7.Camera transparentă 
8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate 
de indoire 
9. Atrombogen, Termoelastic 
10.Ambalaj individual.

Bucată 8.00 1700 13,600.00
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78 Cateter i/v 
periferic 26G

1.Dimensiune: 26G; 
2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu di-
mensiunea branulei 
3.Sterile, de unică folosință 
4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 
5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere 
accidentală 
6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 
7.Camera transparentă 
8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre 
repetate de indoire 
9. Atrombogen, Termoelastic 
10.Ambalaj individual.

Bucată 8.00 150 1,200.00

79 Cateter p/u 
aspir. a căilor 
endotraheale 
superioare 
Fr 10

Fr 10, L-60cm, sterill;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control 
pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la 
Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.

Bucată 3.00 450 1,350.00

80 Cateter p/u 
aspir. a căilor 
endotraheale 
superioare 
Fr 12

Fr 12, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control 
pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la 
Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.

Bucată 3.00 1100 3,300.00

81 Cateter p/u 
aspir. a căilor 
endotraheale 
superioare 
Fr14

F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control 
pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la 
Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.

Bucată 3.00 2400 7,200.00

82 Cateter p/u 
aspir. a căilor 
endotraheale 
superioare 
Fr16

F-16, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pen-
tru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. 
Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.

Bucată 3.00 2300 6,900.00

83 Cateter Pizzer       
Fr -30

Fr - 30   L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale Bucată 45.00 35 1,575.00

84 Cateter Pizzer       
Fr -32

Fr - 32   L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale Bucată 45.00 35 1,575.00

85 Cateter ureter-
al,steril Fr5

Cateter ureteral nr.5F,lungimea70cm,steril. Bucată 120.00 45 5,400.00

86 Cateter ureter-
al,steril Fr6

Cateter ureteral nr.6F,lungimea 70cm,steril. Bucată 120.00 140 16,800.00

87 Cateter ureter-
al,steril Fr7

Cateter ureteral nr.7F,lungimea 70cm,steril. Bucată 120.00 50 6,000.00

88 Cearşaf cu 
bord adeziv 
175x175 cm 
(+/-10cm ) – 2 
buc.,jetabil

Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi:  
•         impermeabil;  
•         absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm 
(+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p.  
•         Strat confort (din celuloza) pentru pacient 
Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată 
în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite 
lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 

set 70.00 1500 105,000.00

89 Cearşaf ster-
il cu bord  
adeziv absor-
bant 100х70 
cm (+/-5cm) 
(+/-5cm) – 4 
buc.,jetabil

Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi:  
•         impermeabil;  
•         absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm 
(+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p.  
•         Strat confort (din celuloza) pentru pacient. 
Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată 
în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite 
lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 

set 50.00 2900 145,000.00
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90 Cîmp chirurgi-
cal cu orificiu 
adeziv 75 x 90 
cm

Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ǿ 6 cm Bucată 30.00 3500 105,000.00

91 Cîmp operații 
cerebrale 
neurochirugie 
adulti steril 
jetabil

Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat 
steril, ambalaj individual: 
1)1 buc.: Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transpar-
entă 30x20 cm (+/-2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă super-
absorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, 
ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) 
strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant 
din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare. 
2)4 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi 
pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat 
impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din 
viscoză minim 20g/m2. 
3)2 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm). Șervețele 
absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 
4)1 buc.: Panglică de operaţie - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) imperme-
abil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 
40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi 
instrumentelor în timpul operaţiei. 
5)1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 
100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câm-
puri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, 
din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 
30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 
6)2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), 
ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 
65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; 
plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. 
Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu 
zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 
7)1 buc.: Cateter de aspiraţie 12CH, minim 0,5m. 
8)1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm). 
9)3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock. 
10)2 buc.: Mânere pentru lampa de operație. 
11)10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără 
scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm).  
12)1 buc.: Bisturiu jetabil N15. 
13)1 buc.: Bisturiu jetabil N22. 
14)1 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si 
aspiraţie 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime. 
15)1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, trans-
parent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc 
biologic”. 
16)1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 
900. Pictogramă pentru ghidare. 
17)1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. 
Design baioneta, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 
aflat în dotare. 
Documente solicitate: 
1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil; 
2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă;  
3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil; 
4.Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ docu-
mente tehnice  pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru 
fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului 
prezentat. 
5.Dovada înregstrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medical. Pentru  dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul 
de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angaja-
ment de înregistrare. 
6.Mostre la solicitare.

Set 3000.00 150 450,000.00
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92 Cîmp operații 
spinale neuro-
chirugie adulti 
steril jetabil

Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj 
individual: 
1)3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, 
impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din 
viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată 
suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/
m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 
2)2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90х75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 
3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient 
din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat 
absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 
50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată 
nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 
100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă.  
3)4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm). 
4)1 buc.: Panglică de operaţie - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din 
polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici 
pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 
5)1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi 
pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipro-
pilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant 
din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, 
impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu 
faţa dublă. Pictogramă pentru ghidare. 
6)1 buc.: Cearșaf steril cu bord adeziv şi câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm), Polis-
tratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort 
pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm 
grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit 
pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu 
se va admite lipici cu faţa dublă. Pictogramă pentru ghidare. 
7)1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe 
toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. 
Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 
50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absor-
bție minim 2g/dm2. 
1)1 buc.: Cateter de aspiraţie 12CH, minim 0,5m. 
8)1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm). 
9)3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock. 
10)2 buc.: Mânere sterile pentru lampa de operație. 
11)1 buc.: Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona 
adeziva 30x20 cm, din poliuretan minim 25mcm grosime.  
12)10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidro-
fil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm).  
13)1 buc.: Bisturiu jetabil N11. 
14)1 buc.: Bisturiu jetabil N22. 
15)2 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspiraţie 
35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime. 
16)1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și 
capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 
17)1 buc.: Husa pentru C-arm 140 cm (+/-2 cm). 
18)1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Picto-
gramă pentru ghidare. 
19)1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design drept, 
compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. 
Documente solicitate: 
1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil; 
2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespun-
zătoare pentru produsele oferite, valabilă;  
3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil; 
4.Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice  
pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă 
pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 
5.Dovada înregstrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru  
dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 
Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 
6.Mostre la solicitare.

Set 3000.00 250 750,000.00

93 Cîmp pentru 
masă de in-
strumente. 
Jetabil. Steril

240x160 cm (+/-10cm ) – 1 buc., din material neţesut, polistratificat, 
minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie min-
im 75x240 cm (+/-5cm ). Capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 
42 g/m.p. Rezistent la rupere.

Bucată 30.00 4000 120,000.00
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94 Cîmp superab-
sorbant steril 
jetabil dim. 
minime 55x70 
cm (±5 cm)

Câmp steril super absorbant  
Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: 
1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m2;   
2.strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm;   
strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude 
lipici cu faţa dublă.  Capacitatea de absorbţie nu mai puţin de 3,5 g/
dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 
log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va 
face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele 
sangvine). 
Documente de calificare: 
1. Certificat CE valabil; 
2. Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite, valabilă; 
3.Certificat de la producător ISO 13485 valabil; 
4.Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice  pentru produsul oferit. In oferta se vor indica 
codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate 
conform catalogului prezentat. 
6. Dovada înregstrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozi-
tivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înreg-
istrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va 
prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 
7. Mostre la solicitare.

Bucată 120.00 240 28,800.00

95 Clame Michel,  
11x 2 cm

Michel,  11x 2 cm. Bucată 2.00 1500 3,000.00

96 Clipuri din 
titan sterile 
medium large 
cu 6 clipaplica-
toare laparo-
scopice  33cm.
Medium Large 

Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale 
,pentru fixarea sigura şi atraumatica în aplicator. Firul din titan de 
forma inimii  în secţiune . Aplicator cu şanturi pentru fixarea sigură a 
clipului, fără zimţi de fixare. 

Bucată 30.00 9000 270,000.00

97 Clipuri 
plastice tip 
HEMOLOK-L

Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port Bucată 160.00 350 56,000.00

98 Clipuri plastice 
tip HEMOLOK-
XL

Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port Bucată 160.00 250 40,000.00

99 Colac antiescare 
din cauciuc

pernă gonflabilă, utilizare pre si postoperatorie în leziuni, es-
care,hemoroizi, marime 42,5 cm-45cm, inalțimea 10-15 cm. 

Bucată 120.00 15 1,800.00

100 Container pentru 
drenaje toracice 
(container univer-
sal pentru aspi-
raţie)1000-2000ml,

Rezervor-borcan : - borcan din  PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - 
Volumul borcanului  1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; 
Capacul cu garnitură se inchide ermetic pentru a mentine vacuum; 
- Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de 
control de umplere a vasului.

Bucată 700.00 60 42,000.00

101 Emplastru ~ 
2.5x500cm

1.Adeziv 
2.Material - matase 
3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 
4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.

Bucată 6.00 11000 66,000.00

102 Emplastru ~ 
5x500cm

1.Adeziv 
2.Material - matase 
3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 
4.Dimensiuni ~5x500cm. 

Bucată 10.00 2800 28,000.00

103 Emplastru 
1x500cm

1.Adeziv 
2.Material - matase 
3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 
4.Dimensiuni ~ 1x500cm. 

Bucată 4.00 2300 9,200.00
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104 Emplastru 
special pen-
tru protecţia 
ochilor în 
timpul anes-
teziei 

menţine ochiul umed , non-latex şi hipoalergic. Bucată 10.00 7000 70,000.00

105 Filtre antibac-
teriene pentru 
aparatele de 
ventilare artifi-
ciala adulti

adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacte-
riane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, 
sterilizare cu etilenoxid, transparent. 

Bucată 20.00 40000 800,000.00

106 Filtre antibac-
teriene pentru 
aparatele de 
ventilare artifi-
ciala neonatali

pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30  ml, 
efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii me-
caninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. 

Bucată 20.00 200 4,000.00

107 Filtre antibac-
teriene pentru 
aparatele de 
ventilare 
artificiala pedi-
atrice

pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrarii 
bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utiliza-
rii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. 

Bucată 20.00 250 5,000.00

108 Fixatoar 
adezive mul-
tiple pentru 
tuburile en-
dotraheale la 
adulți, adoles-
cenți și copii.

Flexibil,permite miscarea TET, usor de aplicat, poate fi aplicat de o 
singura persoana, sa nu irite pielea, 

Bucată 78.00 350 27,300.00

109 Fixatoare 
pentru miini, 
(Hand fix), 
adult

Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și 
buclă,  reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridi-
cată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ). 

Bucată 30.00 1000 30,000.00

110 Fixatoare 
pentru miini, 
(Hand fix), 
pediatrice.

Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și 
buclă,  reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridi-
cată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ). 

Bucată 120.00 200 24,000.00

111 Gel ultra-
sonografie 
(ecografie), 
5000ml

1.Volum: 5000ml + 1flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pent-
ru fiecare 5000ml câte un flacon) 
2.PH - 6.1-7.9 
3.Hipoalergic, să nu irite pielea și mucoasele 
4.Fără efect asupra sondelor 
5.Transparent, incolor, inodor (fără miros) 
6.Fără bule și microbule de aer 
7.Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, 
săruri 
8.Hidrosolubil 
9.Vâscozitate înaltă. 

Flacon 120.00 118 14,160.00

112 Halat chiru-
rgical euro-
standard  XL 
ranforsat

1.Din material neţesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS;  
2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 
3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă,cu 
grosimea minim 40 g/m²;  dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 
40cm(±3cm); 
4.Ranforsat în faţă materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă,cu gro-
simea minim 33g/m²;  dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 
minim 75cm(±3cm); 
5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide,se va 
exclude mâneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 
6.Lungimea mânicilor nu mai puţin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puţin 
de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lăţimea halatului în zona axilară minim 
75cm(±3cm);  
7.Ambalajul individual cu 2 şerveţele absorbante de celuloză; 
8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 
9.Marcaj CE,certificat EN13795; 

Bucată 100.00 2500 250,000.00
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113 Halat chiru-
rgical euro-
standard XXL 
ranforsat

1.Din material neţesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fi-
bre-SMS; 
2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;  
3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării -film din polipropilenă şi 
polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²;  dimensiunile ranforsării la 
mîinici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 
4.Ranforsat în faţă materialul ranforsării -film din polipropilenă şi 
polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²;  dimensiunile ranforsării în 
faţă de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 
5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la 
microbi şi lichide,se va exclude mîineca cusută cu acul,impermeabil-
itatea în zona ranforsării 100% ; 
6.Lungimea mîinicilor nu mai puţin de 60cm(±3cm),lungimea halat-
ului nu mai puţin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lăţimea 
halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 
7.Ambalajul individual cu 2 şerveţele absorbante de celuloză; 
8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu 
mai mic de 5ani; 
9.Marcaj CE,certificat EN13795; 

Bucată 100.00 2000 200,000.00

114 Husă pt tub 
camera video 
sterila

14cmx250cm  structura materialului transparenta. Material - Po-
lietilenă. Închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la 
apă. 

Bucată 20.00 4500 90,000.00

115 Introducer 
pentru elec-
trozi endocar-
diali 8Fr

Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr Bucată 700.00 20 14,000.00

116 Lame micro-
chirurgicale 
pentru ar-
terele cor-
onare

Lame microchirurgicale cu virf ascutit pentru arterele coronare Bucată 100 200 20,000.00

117 Lame micro-
chirurgicale 
pentru ar-
terele cor-
onare

Lame microchirurgicale cu virf rotunjit pentru arterele coronare Bucată 100 200 20,000.00

118 Lentă pentru 
suspendarea 
vaselor

Lungimea – 75 cm; Latimea – 4 mm; Material-polyamed ,steril Bucată 47.00 850 39,950.00

119 Mandren 
pentru sonde 
nazogastrice 
12fr

Din material elastic, reutilizabil, posibilitate de prelucrare cu sub-
stante antiseptice, sterilizare. Lungimea 90-120cm 

Bucată 15.00 45 675.00

120 Mănuşi chiru-
rgicale sterile 
cu BIOGEL 7.0

N 7,0. Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential 
alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la 
intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezis-
tența 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 person-
alului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare 
la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 
374-2:2014)).

Pereche 22.00 3300 72,600.00

121 Mănuşi chiru-
rgicale sterile 
cu BIOGEL 7.5

N 7,5. Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential 
alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la 
intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezis-
tența 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 person-
alului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare 
la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 
374-2:2014)).

Pereche 22.00 5500 121,000.00
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122 Mănuşi chiru-
rgicale sterile 
cu BIOGEL 8.0

N 8,0. Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu po-
tential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/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 microorgan-
isme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-
2:2014)).

Pereche 22.00 6000 132,000.00

123 Mănuşi chiru-
rgicale sterile 
cu BIOGEL 8.5

N 8,5. Mănuşi sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu po-
tential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/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 microorgan-
isme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-
2:2014)).

Pereche 22.00 3000 66,000.00

124 Manusi chiru-
rgicale sterile 
din latex, fara 
pudra 7.0

N 7,0 Latex cu talc, Material –latex din cauciuc natural, L-320mm. 
Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Pudra –absorbabilă din 
amidon de porumb în interior. Suprafaţa exterioară : microtexturâ 
,Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice gen-
erate   de diatermocoagulatoare

Pereche 12.00 3300 39,600.00

125 Manusi chiru-
rgicale sterile 
din latex, fara 
pudra 7.5

N 7,5  Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural  L-320mm. 
Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gam-
ma,Rezistente la contururile electromagnetice generate   de diater-
mocoagulatoare

Pereche 12.00 6300 75,600.00

126 Manusi chiru-
rgicale sterile 
din latex, fara 
pudra 8.0

N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural  L-320mm. 
Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, 
Rezistente la contururile electromagnetice generate   de diatermo-
coagulatoare

Pereche 12.00 9500 114,000.00

127 Manusi chiru-
rgicale sterile 
din latex, fara 
pudra 8.5

N 8,5  Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural  L-320mm. Formă 
anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la con-
tururile electromagnetice generate   de diatermocoagulatoare

Pereche 12.00 2600 31,200.00

128 Mănuşi din 
polietilenă

Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folos-
intă, nesterile. Pentru protejarea mîinilor de microbi, detergenţi, substanţe 
chimice, destinate pentru activităţi miniminvazive. Cu margini bine sigilate. 

Bucată 0.10 200000 20,000.00

129 Mănuși pen-
tru îngrijirea 
igienică a 
pacientului

Mănuşă de unică folosinţă, dotată cu peliculă internă de protecţie, preu-
mezită, impregnată cu o loţiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru 
utilizare în special pentru pacienţii imobilizaţi la pat. 
Material neţesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenţa loţiunii: Aqua, di-
sodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, 
pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropil-
biguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de muşeţel, suc de frunze de Aloe 
Vera, simeticonă.  Loţiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. 
De unică folosinţă

Bucată 10 10000 100,000.00

130 Mască chiru-
rgicală anti 
ceaţă cu 
bandă 

1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri 
2.Hipoalergica  
3.Bandă pe suprafaţă internă specială pentru a evita formarea con-
densatului şi reflecţiei în ochelari. 
4.Fixare: legare cu cordon 
5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 
6.Să permită respirația fără efort 
7.Protecție împotriva contaminării 
8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 
9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască 
chirurgicală anti-ceață.  
10. Ne steril

Bucată 5.00 7000 35,000.00
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131 Masca chirur-
gicala simpla, 
3 straturi cu 
legatori

1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri 
2.Hipoalergica  
3.Fixare: legare cu cordon 
4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 
5.Să permită respirația fără efort 
6.Protecție împotriva contaminării 
7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 
8. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască 
chirurgicală 
9. Ne steril 
 

Bucată 3.00 100000 300,000.00

132 Mască facială 
pentru oxigen, 
tip HiOx, adulti

Pentru adulţi,  Material: Cu valvă de inspir şi expir incorporată, Cu 
port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea 
dublă, pentru fixarea etanşă a măştii de cap, transparent 

Bucată 20.00 700 14,000.00

133 Mască inhala-
re oxigen cu 
prelungitor

dotata cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. 
Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex. 

Bucată 15.00 3000 45,000.00

134 Masca Nebu-
lizer

cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensi-
unea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din masca-nebulizator, camera 
nebulizator si tub de 210 cm 

Bucată 16.00 1000 16,000.00

135 Mască resus-
citare pentru 
ventilatie 
mecanică, reci-
clabilă, auto-
clavabila, fara 
latex, diferite 
marimi

nr.5; nr.4;nr.6;Masca adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon 
autoclavabil, cu valva

Bucată 30.00 50 1,500.00

136 Membrană 
hemostatică 
(tip surgicel) 
10x20cm

Marimea 10x20 cm, absorbabil Bucată 350.00 200 70,000.00

137 Membrană 
hemostatică 
(tip surgicel) 
5x7cm 

Marimea 5x7 cm, absorbabil Bucată 150.00 150 22,500.00

138 Pansament 
adeziv hipo-
alergen pentru 
ochi

9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. 
Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un 
confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macer-
are a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de 
ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid 
de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent.  

Bucată 4.00 6500 26,000.00

139 Pansament 
steril adeziv 
Dimensiuni: 
10x10 cm (-/+ 
1cm)

Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 
48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să 
permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schim-
bul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, 
Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se 
lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să 
nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte 
bună, să fie radiotranparent.  

Bucată 6.00 3900 23,400.00

140 Pansament 
steril adeziv 
Dimensiuni: 
5x7 cm (-/+ 
1cm)

Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. 
Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația 
pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și 
reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat 
din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergen-
ic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o 
adeziune foarte bună, să fie radiotranparent.  

Bucată 7.00 10000 70,000.00

141 Pansamente 
adezive Di-
mensiuni: 9x20 
cm (-/+ 1 cm) 
- pansamentul 
integral, tam-
ponul de 5x15 
cm (-/+ 0.5 cm)

Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 
48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să 
permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schim-
bul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, 
Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se 
lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să 
nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte 
bună, să fie radiotranparent.  

Bucată 5.00 30000 150,000.00
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142 Pansamente 
adezive Di-
mensiuni: 9x35 
cm (-/+ 1 cm) 
- pansamentul 
integral, tam-
ponul de 5x30 
cm (-/+ 0.5 cm) 

Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 
48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să 
permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schim-
bul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, 
Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se 
lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să 
nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte 
bună, să fie radiotranparent.  

Bucată 5.00 28000 140,000.00

143 Perforator pent-
ru aortă destinat 
chirurgiei cor-
onariene pen-
tru a decupa o 
rondelă de aortă 
ascendentă 
realizînd conturi 
precise

Confecționate din plastic,capăt metalic cu două piese taietoare capabile să 
derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat,diametrul-4,0mm

Bucată 700.00 150 105,000.00

144 Perii  pentru 
prelucrarea 
mîinilor pre-
operator 

Îmbibate cu betadina, Lăţimea 5-6cm; Lungimea8-9(cm) Îmbibate cu 
detergent;  Pe o parte – permane pe altă parte -  perie 

Bucată 10.00 30000 300,000.00

145 Plasa (implant 
) pentru her-
nioplastie 
Siliconata 
(bifaţetată)

Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă / IPOM). Dacă plasa intră 
în contact direct cu instestinele (plasare intraperitoneală) o astfel de 
proteză este obligatorie.                                                         - plasă chirur-
gicală compozită pentru hernie sau eventrație  
- stratul 1:   » polipropilenă (PP) - aderent  
       » macroporos (porozitate: 2,76 mm sau 91%)  
       » diametrul monofilamentului: 0,12 mm  
       » stimulează un răspuns fibroblastic rapid  
- stratul 2:    □ film transparent - neaderent  
        □ grosime: 0,05 mm  
        □ conceput pt. contactul cu viscerele   - grosimea totală 
a plasei: 0,6 mm  
- gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m²  
- ideală pentru laparoscopic  
- transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei)  
- în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele  
   de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos,  
   fără a perfora stratul neaderent  
- sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat)  
- valabilitatea sterilizării plasei - 5 ani de la fabricație  
- valabilitatea plasei - pe viață  
-dimensiuni- 20x20 cm.

Bucată

10
00

0.
00

2 20,000.00

146 Plasă (im-
plant) pentru 
hernioplastie 
30x30cm

1.Mărime: 30x30cm 
2.Steril 
3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament,  
4.Elasticitate bidirecțională 
5.Termen de valabilitate 5 ani (steril) 
6,Porozitatea structurii 1,3*1,0 
7.Ambalaj dublu 
8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 
9.Transparentă 
10.Proteză inertă biologic, risc redus de infectii locale 

Bucată 250.00 150 37,500.00

147 Ploșcă pentru 
femei

Ploșcă pentru femei Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; Bucată 50.00 70 3,500.00

148 Prelungitoare 
pentru sisteme 
infuzie (presiune 
înaltă), opace

1.Steril, apirogen, ne-toxic 
2.Lungimea 150cm 
3.Material: PVC, opac, presiune ~ 4 bari 
4.Unică folosință  
5.Ambalaj individual 
6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” 

Bucată 70.00 200 14,000.00

149 Prelungitoare 
pentru sisteme 
infuzie (pre-
siune înaltă), 
transparente

1.Steril, ne-toxic 
2.Lungimea 150cm 
3.Material: PVC, transparent, presiune ~ 4 bari 
4.Unică folosință  
5.Ambalaj individual 
6.Conectare Luer-Lock 
7.Tremen de valabilitate - 5 ani de la livrare. 8.Tip “male-female”

Bucată 15.00 36000 540,000.00
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150 Prelungitor 
pentru tubul 
endotraheal 
l-120mm

Pediatrice si neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap 
unghiular cu rotaţie biaxială p/u tubul de intubare şi orificiu dublu 
securizat pentru aplicaţii 7,6/9,5mm 

Bucată 20.00 100 2,000.00

151 Prelungitor 
pentru tubul 
endotraheal 
l-180mm

Pentru adulţi, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu 
rotaţie biaxială p/u tubul de intubare şi orificiu dublu securizat pent-
ru aplicaţii 7,6/9,5mm 

Bucată 20.00 15000 300,000.00

152 Protector/
retractor plagă 
tip Alexis, 

Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 
5-9 cm.   
*Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu 
trasabiltate cu indicarea termenului de garantie.*Certificat CE și 
declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Partici-
pantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format 
electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de refer-
ința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi iden-
tificat conform catalogului prezentat. 

Bucată 100.00 35 3,500.00

153 Protector/
retractor plagă 
tip Alexis, 

“Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 
2.5-6 cm.   
*Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu 
trasabiltate cu indicarea termenului de garantie.*Certificat CE și 
declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Partici-
pantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format 
electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de refer-
ința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi iden-
tificat conform catalogului prezentat. “

Bucată 100.00 20 2,000.00

154 Proteza 
tip”Teflon-Pis-
ton”

Proteza tip”Teflon-Piston” p-u stapedoplastie, diametru piston 
0.5mm; diametru intern bucla 0.6mm; lungime 6 mm, din PTFE sau 
teflon.

Bucată 1800.00 100 180,000.00

155 Pungă igienică 
pentru vomă

Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din 
plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce 
permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de 
lichid, cu valvă antireflux, cu mecanizm ce permite ermitizarea ulte-
rioară a conţinutului. Nesteril. 

Bucată 10.00 900 9,000.00

156 Punga Sterilă 
pentru trans-
portatrea 
organelor 
la prelevare 
transplant

Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din 
polietelen 50x50 cm, cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hîrtie 
pentru inscriptia informaţiilor. Steril, transparent, termostabil, bio-
logic inert.

Bucată 100.00 150 15,000.00

157 Pungi sterilizare 
cu plazma (54%) 
250mmx70m

rulou 250mm x 70 m, pentru sterilizare cu plazmă la 54 grade C Bucată 1700.00 140 238,000.00

158 Retractor 
chirurgical din 
silicon radiopac  
bumbac sau 
polyester

Flexibil. Rezistent, suprafata neteda, fara tesut aderential, diferite 
culori, dimensiuni - 1,5 mm 

Bucată 320.00 70 22,400.00

159 Rolă de bandă 
indicator chimic 
sterilizare cu 
plazmă

rolă lăţimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plazmă 54 
grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară

Bucată 850.00 10 8,500.00
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160 Saci pentru 
deșeuri med-
icale pentru 
autoclavare  ~ 
100 litri

1.Volumul ~ 100 litri (±20) 
2.Cu pictograma “Pericol biologic” 
3.Culoare galbenă 
4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 
5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 
6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius

Bucată 10.00 30000 300,000.00

161 Saci pentru 
deșeuri med-
icale pentru 
autoclavare  ~ 
50 litri

1.Volumul ~ 50 litri (±20) 
2.Cu pictograma “Pericol biologic” 
3.Culoare galbenă 
4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 
5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 
6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius

Bucată 7.00 15000 105,000.00

162 Saci pentru 
deșeuri med-
icale pentru 
autoclavare ~ 
120 litri

1.Volumul ~ 120 litri (±20) 
2.Cu pictograma “Pericol biologic” 
3.Culoare galbenă 
4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 
5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 
6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius

Bucată 7 25000 175,000.00

163 Saci pentru 
deșeuri med-
icale pentru 
autoclavare ~ 
240 litri

1.Volumul ~ 240 litri (±20) 
2.Cu pictograma “Pericol biologic” 
3.Culoare galbenă 
4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 
5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 
6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius

Bucată 10 12000 120,000.00

164 Sârma “GIGLI” 
nesterilă

Sîrmă “GIGLI”, cu eficiență de tăiere superioară, cu înalțimea zimților mai 
puțin de 1mm , cu 3 fire răsucite ce asigură realiabilitatea și duritatea, 
lațurule de la ambele capete rezistente, prelucrate fin pentru excluderea 
perforării mănușilor, lungimea părţii de lucru cca 50cm, material inox medi-
cal, nesterilă

Bucată 70.00 500 35,000.00

165 Seringă pentru 
irigare cu para 
din cauciuc

Seringa din material PVC  cu volum 60ml conectată cu pară din  cau-
ciuc 50 ml.

Bucată 15.00 20 300.00

166 Servețele 
umede pentru 
igienă person-
ală

Set in ambalaj de 120 servetele umede. 
Să nu conțină parfumuri alergenice. Să fie testate dermatologic 
pentru o compatibilitate optimă cu pielea. 

Set 22.00 5000 110,000.00

167 Set canule 
pentru irigatii

Set canule irigatie conector Jane,  1canulă -  18Fr (6,0 mm), 1canulă - 
24 Fr (8,0 mm), steril 

Bucată 17.00 500 8,500.00
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168 Set cardiovas-
cular adulţi 
steril jetabil

Set cardiovascular adulţi steril jetabil. Componență inclusă în set: 
1)1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 
straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm 
grosime; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de 
absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru 
ghidare. 
2)4 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude 
poliesterul sau SMS. 
3)1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 
straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm 
grosime.  
4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 
5)1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 
100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu 
laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau 
mânecă de polipropilen hidrofob. 
6)4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - 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)). 
7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru 
monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-
2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; strat exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, 
maleabil. 
8)2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 
9)1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil. 
10)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: 
polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 
11)2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat con-
fort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm 
grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta 
lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de 
lichide. 
12)1 buc.: Cearşaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 stra-
turi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil 
din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură 
urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul 
adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul 
perineal atașat la camp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) 
polipropilenă minim 10g/m2.  
13)1 buc.: Câmp thoracic integru – dimensiuni 200/300x330cm (±5 cm), aria de incizie cu film inte-
grat 30x40 cm(±3 cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 
50x140cm(±5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din 
celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absor-
bant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie 
integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime 
integrate cu cearşaful, cu dimensiunile 30x70 cm(±3 cm),  pictograme pentru ghidare. Rezistent la 
instrumente chirurgicale grele. 
14)1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața; 
Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) 
strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 
15)3 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 
16)3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 
25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea 
fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 
17)2 buc.: Halat chirurgical XXL - 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 şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea 
mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea 
halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 
18)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 
tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;  c) Ranforsat la mâneci, 
materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile 
ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din 
polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri 
la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la 
microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f ) 
Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), 
lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 
19)2 buc.: Ştergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude 
poliesterul sau SMS. 
20)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 
21)1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet. 
Documente solicitate: 
1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil; 
2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite, valabilă;  
3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil; 
4.Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice  pentru produ-
sul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate 
conform catalogului prezentat. 
5.Dovada înregstrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru  dispozitivele 
medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta 
o declarație-angajament de înregistrare. 
6.Mostre la solicitare.
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169 Set cardiovas-
cular By-pass 
steril jetabil

Set cardiovascular By-Pass steril jetabil, în următoarea componență: 
1)1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 
straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; 
plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în 
zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 
2)8 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude 
poliesterul sau SMS. 
3)1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 
straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm 
grosime. 
4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 20x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 
5)1 buc.: 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat imper-
meabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută 
cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul 
sau mânecă de polipropilen hidrofob. 
6)4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - 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)). 
7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru mon-
itorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), 
capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil. 
8)2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 
9)1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil. 
10)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: 
polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 
11)2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat con-
fort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm 
grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta 
lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de 
lichide. 
12)3 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața:  a) strat 
confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 
40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va 
accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acu-
mulării de lichide. 
13)1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie - 200x280cm(±10 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. 
Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) 
strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 
14)1 buc.: Câmp toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie cu film integrat: 30x40 
cm (±5 cm) şi două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearşaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona 
critică toracală 50x100cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru 
pacient din celuloză sau polipropilen; b) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; c) 
strat impermeabil ranforsat cu polietilenă minim 40mcm; d) strat superabsorbent de viscoză și polyes-
ter minim 50g/m2. Capacitatea de absorbție în zona critică torace minim 3g/dm2; zona critică picioare 
– 3,5g/dm2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din po-
lietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearşaful, cu dimensiunile 30x70 cm(±3 cm),  pictograme 
pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 
15)1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); 
Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) 
strat absorbant din viscoză minim 20g/dm2. 
16)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 
17)3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă 
minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru 
fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 
18)2 buc.: Halat chirurgical XXL - 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 şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea 
mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea 
halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 
19)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 
tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;  c) Ranforsat la mâneci, 
materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile 
ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din 
polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri 
la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la 
microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f ) 
Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), 
lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 
20)1 buc. Absorbant perineal cu elastic, dimensiuni 20cm/47cmx55cm (+/-2cm), din 2 straturi bine 
delimitate: a) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din polip-
ropilenă.  
21)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.  
22)1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet. 
Documente solicitate: 
1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil; 
2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite, valabilă;  
3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil; 
4.Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice  pentru produ-
sul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate 
conform catalogului prezentat. 
5.Dovada înregstrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru  dispozitivele 
medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta 
o declarație-angajament de înregistrare. 
Mostre la solicitare.
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170 Set cardio-
vascular copii 
steril jetabil

Set cardiovascular copii steril jetabil. Componență inclusă în set: 
1)1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 
straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; 
plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în 
zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 
2)4 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude 
poliesterul sau SMS. 
3)1 buc.: 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 
190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă 
minim 55mcm. 
4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 
5)1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 
pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser 
pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă 
de poliester;  
6)4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - 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)). 
7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru mon-
itorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), 
capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil. 
8)1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil;  
9)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: 
polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 
10)2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat con-
fort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm 
grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta 
lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de 
lichide. 
11)1 buc.: Cearşaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 stra-
turi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil 
din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură 
urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul 
adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul 
perineal atașat la camp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) 
polipropilenă minim 10g/m2.  
12)1 buc.: Cearşaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5 cm), aria de incizie 10x15cm(±3 cm), compus din 
minim trei straturi bine delimitate: a) strat confort din celuloza sau polipropilenă pe toată suprafaţa; b) 
strat impermeabil pe toată suprafaţa din polietilenă minim 50mcm grosime; c) strat absorbant in zona 
critica 50x80cm(±5 cm) din viscoză minim 50g/m2; capacitatea de absorbție minim 3,5g/m2.  
14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5 cm), adeziv pe toată suprafața, din film de 
poliuretan de minim 25mcm. 
13)1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. 
Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) 
strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 
14)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 
15)3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă 
minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru 
fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei.  
16)2 buc.: Halat chirurgical XXL - 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 şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea 
mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea 
halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 
17)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 
tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;  c) Ranforsat la mâneci, 
materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile 
ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din 
polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri 
la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la 
microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f ) 
Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), 
lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 
18)2 buc.:Ştergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude 
poliesterul sau SMS. 
19)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 
20)1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet. 
Documente solicitate: 
1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil; 
2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite, valabilă;  
3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil; 
4.Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice  pentru produ-
sul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate 
conform catalogului prezentat. 
5.Dovada înregstrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru  dispozitivele 
medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta 
o declarație-angajament de înregistrare. 
Mostre la solicitare.

Bucată

18
00

.0
0

50 90,000.00
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171 Set chirurgi-
cal mare p/u 
operații cu 
risc sporit de 
lichide, jetabil

1.Camp Mayo  pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm 
) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 
cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 
2.Cearşaf  cu bord adeziv și  cămp absorbant 90х75 cm(+/-5cm) – 2 
buc., Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., 
Polistratificat, impermeabil,  zona cămpului  absorbant minim 90x40 
cm(+/-5cm), cu nivelul absorbiei majorat.  Zona adezivă aplicată 
nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, 
capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără 
latex, fără colofoniu. 
3.Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 
4.Panglica de operaţie minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Imperme-
abila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. 
Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 
5.Cearşaf cu bord adeziv și  cămp absorbant 175x175 cm (+/-10cm 
) – 1 buc., Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 
g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona cămpului  absorbant min-
im 60x40 cm, cu nivelul absorbiei majorat.  Zona adezivă aplicată 
nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, 
capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără 
latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 
6.Cearşaf steril cu bord adeziv şi cămp absorbant 240x150 cm (+/-
10cm ) – 1 buc.,Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 
42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant,   zona cămpului  
absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbiei majorat.  Cu “Tube 
Holders” (orificii pentru fixare tuburilor şi firelor). Zona adezivă apli-
cată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără 
cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. 
Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 
7.Cearşaf absorbant  pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm ) – 1 buc., 
zona de absorbtie minim 75x190 cm (+/-5cm ). 2 straturi, imperme-
abil, absorbant. 8..Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de 
valabilitate nu mai mic de 2ani; 
9.Marcaj CE,certificat EN13795; 

Bucată 500.00 1500 750,000.00

172 Set chirurgical 
standard steril

1. Camp Mayo  pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm 
) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 
cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 
2. Cearşaf steril cu bord adeziv şi cămp absorbant 240x150 cm 
(+/-10cm ) – 1 buc.,Material neţesut minim 3 straturi bine delimi-
tate, polistratificat, impermiabil,  zona cămpului  absorbant minim 
60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu.  Cu “Tube Holders” (orificii 
pentru fixare tuburilor şi firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit 
pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate 
aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără 
colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 
3.Cearşaf cu bord adeziv şi cămp absorbant  175x175 cm (+/-10cm 
) – 1 buc., Material neţesut minim 3 straturi bine delimitate,  Polis-
tratificat, impermeabil,  zona cămpului  absorbant minim 60x40 cm, 
cu nivelul absorbției mediu.  Zona adezivă aplicată nemijlocit pe 
marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate 
aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără 
colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 
4. Cearşaf  cu bord adeziv şi cămp absorbant   90х75 cm(+/-5cm) – 2 
buc., Material neţesut minim 3 straturi bine delimitate,  polistrati-
ficat, impermiabil,  zona cămpului  absorbant minim 90x40 cm(+/-
5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit 
pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate 
aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără 
colofoniu. 
5. Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 
6.Panglica de operaţie minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Imperme-
abila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. 
Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 
7.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu 
mai mic de 2ani; 
8.Marcaj CE,certificat EN13795; 

Bucată 400.00 3700 1,480,000.00
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173 Set de aspi-
raţie cu mîner 
Yankauer 

Set aspirație Yankauer : 
1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezis-
tent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip 
pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de 
aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la 
minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 
2.Minerul Yankauer, L-26 cm ,  transparent, steril, cu orificiu pentru 
vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 
4mm. 
3. Un set per ambalaj steril. 
                                                     

Bucată 30 5300 159,000.00

174 Set de irigare/
aspiratie pen-
tru endourol-
ogie

Set dublu pentru perfuzii,pentru soluţii de irigare,3M-steril. Bucată 700.00 1300 910,000.00

175 Set de tuburi 
endotraheale 
bilumen drept, 
nr.35

bilumen drept nr.35.   
Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, 
material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si 
bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj 
radioopac la nivel bronsic si traheal 
 
-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu 
-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului 
-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale 
-Balonas bronsic in forma de S. 
-Ambalare: individual, steril  
 

Bucată 550 50 27,500.00

176 Set de tuburi 
endotraheale 
bilumen drept, 
nr.37

bilumen drept nr.37.  
 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor cur-
bat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal 
si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj 
radioopac la nivel bronsic si traheal 
 
-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu 
-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului 
-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale 
-Balonas bronsic in forma de S. 
-Ambalare: individual, steril 

Bucată 550 50 27,500.00

177 Set de tuburi 
endotraheale 
bilumen drept, 
nr.39

bilumen drept nr.39  
Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, 
material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si 
bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj 
radioopac la nivel bronsic si traheal 
 
-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu 
-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului 
-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale 
-Balonas bronsic in forma de S. 
-Ambalare: individual, steril 

Bucată 550 50 27,500.00

178 Set de tuburi 
endotraheale 
bilumen sting, 
nr.35

bilumen sting nr.35.   
Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, 
material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si 
bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj 
radioopac la nivel bronsic si traheal 
 
-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu 
-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului 
-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale 
-Balonas bronsic in forma de S. 
-Ambalare: individual, steril  
 

Bucată 550 50 27,500.00
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179 Set de tuburi 
endotraheale 
bilumen sting, 
nr.37

bilumen sting nr.37.  
 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, 
material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si 
bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj 
radioopac la nivel bronsic si traheal 
 
-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu 
-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului 
-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale 
-Balonas bronsic in forma de S. 
-Ambalare: individual, steril 

Bucată 550 50 27,500.00

180 Set de tuburi 
endotraheale 
bilumen sting, 
nr.39

bilumen sting nr.39  
Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, 
material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si 
bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj 
radioopac la nivel bronsic si traheal 
 
-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu 
-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului 
-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale 
-Balonas bronsic in forma de S. 
-Ambalare: individual, steril 

Bucată 550 50 27,500.00

181 Set de tuburi 
pentru venti-
latoare (con-
tururi), adulti 

Pentru adulti, Calitati: transparent, gofrat, tip”inspir-expir”; Comple-
tarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular biaxial flexibil 
fara latex Lime 180 cm, Steril

Bucată 70.00 6000 420,000.00

182 Set de tu-
buri pentru 
ventilatoare 
(contururi), 
neonatali

neonatali, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional  cu 
d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip”inspir-expir”, Comple-
tarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie 
biaxiala,  Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul 
de inspir:Steril 

Bucată 600.00 100 60,000.00

183 Set de tu-
buri pentru 
ventilatoare 
(contururi), 
pediatrice

pediatrice, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional  cu 
d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip”inspir-expir”, Comple-
tarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie 
biaxiala,  Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul 
de inspir:Steril 

Bucată 600.00 200 120,000.00

184 Set electro-
cauter

Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si 
electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detasabil. 

Bucată 400.00 300 120,000.00

185 Set introducer  
9Fr

 9Fr, valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru insta-
larea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa 
introducer, dilatator, ghid metalic “J”, ac pentru punctie 

Bucată 800.00 15 12,000.00

186 Set introducer 
8Fr

8Fr ; valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru insta-
larea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa 
introducer, dilatator, ghid metalic “J”, ac pentru punctie 

Bucată 600.00 15 9,000.00

187 Set ORL pent-
ru  2 operaţii, 
jetabil

1. cîmp steril cu bord adeziv 110x190 cm (+/-10cm ), gaură 7x45 cm) -2 buc. 
Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe 
interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe 
marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate de aderenţă 
100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp 
de masa 210x100cm (+/-10cm ) - 2 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) 
- 10 buc. 

Bucată 250.00 300 75,000.00

188 Set ORL pent-
ru  5 operaţii, 
jetabil

1. cîmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm ), gaură 7x45 
cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, 
strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă 
aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, 
fără cute, capacitate de aderenţă 100%. Nu se va admite lipici cu 
faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm 
(+/-10cm ) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. 
cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm 
) (Mayo) - 1 buc.- impermiabil, absorbant, zona abserbanta minim 
65x85 cm (+/-5cm ). Pictograma pentru ghidare.

Bucată 400.00 500 200,000.00
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189 Set pentru 
drenarea 
vezicii urinare

Diametrul acului 5,6 mm , L – 12 cm , diametrul cateterului CH 12, 
Lungimea cateterului 65 cm , steril 

Bucată 250.00 100 25,000.00

190 Set pentru 
inhalații cu 
oxigen (ca-
teter nazal), 
pediatrice

Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice, pentru copii Bucată 30.00 100 3,000.00

191 Set pentru 
nefrostoma 
percutanata  
10FR

Set pentru nefrostomie percutanata , sonda tip PIGTAL,dilatator cu 
teaca detasabila,ghidj 0,38x80cm,ac de punctie cu mandren 18sx-
20cm,seringa Iuerlok,bisturiu,Flansa de fixare,patch-uri de fixare 
steril.

Bucată 1600.00 60 96,000.00

192 Set pentru 
operaţii proc-
tologice mici,-
jetabil

1. Camp Mayo  pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm 
) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 
cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 
2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm ) -1 buc.; Polistratificat, 
minim 2 straturi: impermeabil, absorbant.                              3.Cîmp 
steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm ) - 2 buc.  Polistratificat, 
minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. 
Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe 
marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate de 
aderenţă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără 
colofoniu .                                            4. Cearşaf steril  cu bord adeziv   
100х75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: im-
permeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru 
ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, 
impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate de aderenţă 100%. 
Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu .                                        
5.Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc.                                 

Bucată 200.00 700 140,000.00

193 Set pentru 
punctia si 
drenarea cavi-
tatii peritone-
ale 14Fr

14 Fr Lungime ajustabila gradata, troacar de metal, canula de plastic 
3*3,5*115mm,. Ctateter 2,2*2,9*450mm. 

Bucată 150.00 20 3,000.00

194 Set pentru 
punctie si 
cateterizare 
arteriala G20

G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160mm (+/-5mm), diame-
trul extern al cateterului – 1,0-1,1mm, lungimea ghidului 40cm (+/-
5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, radioopac, 
cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) met-
alic drept, cu un capăt flexibil. Steril.

Bucată 200.00 1000 200,000.00

195 Set pentru 
punctie si 
cateterizare 
arteriala G22

G-22, pentru copii (pediatric), lungimea cateterului 80mm (+/-5mm), 
diametrul extern al cateterului – 0,8-0,9mm, lungimea ghidului 
25cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, 
radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (con-
ductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril.

Bucată 200.00 400 80,000.00

196 Set pentru 
punctie si 
cateterizare 
arteriala pent-
ru nou-nascuti 
G24

G-24, pentru copii (pediatric), Lungime 5 cm, Material: P fluoretilen-
propilen, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu arip-
ioare pentru fixare, Ac pentru punctie,  Ghid (conductor) din oţel 
inoxidabi drept, cu un capăt flexibil  Steril

Bucată 150.00 20 3,000.00
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197 Set pentru 
traheostomie 
transcutana

Trusa de traheostomie percutana care permite inserarea canulei de traheos-
tomie prin metoda Seldinger , compusa din: • Bisturiu, • Seringa de 10ml,• 
Ansamblu canula IV 14G  
• Forceps dilatator tip „Griggs” 
• Fir ghid cu varf in “J” si aplicator cu varf detasabil  
• Dilatator 
• Canula de traheostomie cu balonas care trebuie sa intruneasca urmatoarele 
caracteristici: , termosensibil ce asigura o rigiditate initiala suficienta in mo-
mentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului ,cu varf 
conic rotunjit. 
- Obturator cu varf conic rotunjit atraumatic, prevazut la capatul proximal cu 
cleme de fixare pentru a inlatura miscarea varfului obturatorului in momen-
tul inserarii canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului.• Balonasul 
trebuie sa fie: impermeabil la gaze, cu volum redus,   sa fie fabricat dintr-un 
material moale, sa se muleze pe canula la insertie sau suprimare. • Banda de 
fixare. 
Mărimea canulei traheostomice 7.5-9.0 (cu specificarea în solicitare)

Bucată 3000.00 20 60,000.00

198 Set PICCO Cateter PICCO Diametru 5 Fr, lungimea activa 20cm, cu Luer conec-
tor trogamid si ghid nitinol (PV 2015L20-A)+set de monitorizare 
(PV8215); transducer cu presiune cu linia arteriala la 150cm; sensor 
de injectare (PV4046) 

Bucată 6000.00 43 258,000.00

199 Set steril jet-
abil pentru 
intervenţii 
diagnostice

Set steril jetabil pentru interventii diagnostice, în componența setului: 
1. 1 buc.: câmp de masă pentru instrumentar - 150x150cm (+/-5cm), 2 stra-
turi: strat absorbant din polipropilen; strat impermeabil din polietilenă; zonă 
absorbantă 75x150cm (+/-5cm) 
2. 2 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, minim 15x25cm.  
3. 1 buc.: câmp absorbant - 55x80cm (+/-5cm), absorbant pe toata suprafata, 
polistratificat. 
4. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi 
pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat 
impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din 
viscoză minim 20g/m2. 
5. 1 buc.: Câmp angiografie -  240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 
100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), 
ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbţie – minim 3g/dm2); 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 75x240cm. 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, câmpul să fie 
rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instru-
mentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 
6. 1 buc.: câmp de masă pentru pacient - 150x150cm (+/-5cm), 2 straturi: 
strat absorbant din polipropilen; strat impermeabil din polietilenă; zonă 
absorbantă 75x150cm (+/-5cm) 
7. 3 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 
pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (conținut de 
proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chiru-
rgicale 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. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator.  
9. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar inte-
grată cu: a) sistemul de contrast minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie 
minim 1900 mm; c) tub minim 1500 mm.  
10. 1 buc.: Bisturiu E11.  
11. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabil-
itate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 
0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom.  
12. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi.  
13. 1 buc: Ac seringă 18G.  
14. 2 buc: Ac seringa 21G.  
15. 1 buc.: Ac seringă 22G 
16. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.  
17. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml.  
18. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.  
19. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.  
20. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 
21. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150 cm (+/-3cm). Minim 2 
straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din 
polietilenă minim 35g/m2.

Bucată 1500.00 500 750,000.00
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200 Set steril jet-
abil pentru 
intervenţii 
endovasculare 
majore

Set steril jetabil pentru interventii endovasculare majore, în componența 
setului: 
1. 1 buc.: Câmp angiografie -  240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 
100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), 
ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbţie – minim 3g/dm2); 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 75x240cm. 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, câmpul să fie 
rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instru-
mentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 
2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polis-
tratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă 
adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 
3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi 
pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat 
impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din 
viscoză minim 20g/m2. 
4. 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.   
5. 4 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm.  
6. 3 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 şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâne-
cilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm 
(+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 
7. 3 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 
pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (conținut de 
proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chiru-
rgicale 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 elas-
tic. 
9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transpar-
entă, 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 – 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 10 ml cu rotator.  
18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar inte-
grată cu: a) sistemul de contrast minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie 
minim 1900 mm; c) tub minim 1500 mm.  
19. 1 buc.: Bisturiu E11.  
20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabil-
itate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 
0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom.  
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). Minim 2 
straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din 
polietilenă minim 35g/m2.

Bucată 2400.00 850 2,040,000.00
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201 Set TUR steril 1.Cearşaf  TUR cu  leggiins incorporat  și pungă în formă de pîlnie 
p/u colectarea materialului biologic  înlăturat cu canula de  drenare 
separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-
5cm) - 1buc 
2.Cearşaf steril  p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc 
3.Cearşaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x80cm 
(+/-5cm) - 1buc 
4.Cearşaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 
5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 
6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc 

Bucată 300.00 1300 390,000.00

202 Seturi drenaj 
toracic

cu trocar drenaj toracic, valve unidirectionale HEIMLICH uni/bicam-
erale si truse complete pentru drenaj toracic si peritoneal 10-12 Fr 

Bucată 1400.00 20 28,000.00

203 Seturi tour-
nichet și 
șnururi pentru 
venele cave

Confecționate din tuburi regide prevăzute pentru a strînge șnurul în 
jurul canulei,cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de nyilon,lungimea 
13-14cm 

Bucată 450.00 200 90,000.00

204 Sistem de 
aspiratie cu 
circuit inchis 
pentru adulti 
14Fr/4.6mm

14Fr/4,6mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, 
adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica 
utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic 
la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata 
lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al 
sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua 
ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector mar-
cat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv 
pentru facilitarea deconecectarii tubului de ventilatie. 

Bucată 500.00 70 35,000.00

205 Sistem de 
aspiratie cu 
circuit inchis 
pentru adulti 
14Fr/4mm

12Fr /4mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adap-
tor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica utiliza-
re, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la paci-
entii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, 
protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de 
aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri 
laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu 
dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pent-
ru facilitarea deconecectarii tubului de ventilatie.

Bucată 400.00 200 80,000.00

206 Sistem de 
aspiratie cu 
circuit inchis 
pentru adulti 
16Fr/5.3mm

16Fr./5,3mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, 
adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica 
utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic 
la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata 
lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al 
sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua 
ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector mar-
cat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv 
pentru facilitarea deconecectarii tubului de ventilatie. 

Bucată 400.00 200 80,000.00

207 Sistem de aspi-
raţie traheală 
pentru luare de 
probe din trahee

  Contine: Conector universal container pentru secretii traheale valva 
cu sistem de inchidere capacel de inchidere cu filet impachetat ster-
il, 20 ml.

Bucată 70.00 200 14,000.00

208 Sistem de 
drenaj 12CH

1. Dren PVC 12CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,   
2. Conector  ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului  
3. Tubul  colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu 
supapă volum  cca. 2000ml. 
4. Ambalaj steril.

Bucată 50.00 200 10,000.00

209 Sistem de 
drenaj 16CH

1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,   
2. Conector  ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului  
3. Tubul  colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu 
supapă volum  cca. 2000ml. 
4. Ambalaj steril.

Bucată 50.00 200 10,000.00

210 Sistem de 
drenaj 18CH

1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,   
2. Conector  ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului  
3. Tubul  colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu 
supapă volum  cca. 2000ml. 
4. Ambalaj steril.

Bucată 50.00 400 20,000.00
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211 Sistem de 
drenaj 20CH

1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,   
2. Conector  ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului  
3. Tubul  colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu 
supapă volum  cca. 2000ml. 
4. Ambalaj steril.

Bucată 50.00 2000 100,000.00

212 Sistem de 
drenaj 22CH

1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,   
2. Conector  ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului  
3. Tubul  colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu 
supapă volum  cca. 2000ml. 
4. Ambalaj steril.

Bucată 50.00 1200 60,000.00

213 Sistem de 
drenaj 24CH

1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,   
2. Conector  ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului  
3. Tubul  colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu 
supapă volum  cca. 2000ml. 
4. Ambalaj steril.

Bucată 50.00 2200 110,000.00

214 Sistem de 
drenaj 26CH

1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,   
2. Conector  ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului  
3. Tubul  colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu 
supapă volum  cca. 2000ml. 
4. Ambalaj steril.

Bucată 50.00 3000 150,000.00

215 Sistem de 
drenaj 28CH

1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,   
2. Conector  ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului  
3. Tubul  colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu 
supapă volum  cca. 2000ml. 
4. Ambalaj steril.

Bucată 50.00 1600 80,000.00

216 Sistem de 
drenaj 30CH

1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm,   
2. Conector  ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului  
3. Tubul  colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu 
supapă volum  cca. 2000ml. 
4. Ambalaj steril.

Bucată 50.00 1000 50,000.00

217 Sistem inchis 
cu pompă 
cu vid redus 
(low-vaccum) 
pentru drena-
rea plăgilor 
postoperatorii

Sistem de vacuum cu presiune joasă “low-vacuum”. Tub de conexi-
une la sitema de vacuum. Gradaţie în ml cu posibilitatea monitorin-
gului eliminarilor la fiecare ora.  Steril. Capacitatea colectorului de 
acumulare 600-800 ml

Bucată 65.00 600 39,000.00

218 Sistem pentru 
drenare per-
man a plagilor 
(vaacum-aspi-
rația perma-
nent)

Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația perma-
nent) volum 200-300ml, cu valvă .

Bucată 65.00 100 6,500.00

219 Sistem Re-
cipient p/u 
acumularea 
eliminarilor 
biologice, 
V-1200ml 

Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal”Tub de conexiune 
la sitema de vacuum. Tun de conexiune la dren pentru drenajul 
pleural transparent. Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului 
eliminarilor la fiecare ora. Cu fixatoare metaliceSterilCapacitatea 
colectorului de acumulare 1200 ml

Bucată 200.00 100 20,000.00

220 Sistem Recip-
ient pentru 
acumularea 
eliminarilor 
biologice din 
plaga 500ml

Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga, 
volum 500ml

Bucată 60.00 500 30,000.00

221 Sistem Recip-
ient pentru 
acumularea 
eliminarilor 
biologice din 
plaga 800ml

Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga, 
volum  800ml

Bucată 70.00 300 21,000.00
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222 Sistemă de 
perfuzie cu 
dozator  de 
debit integrat, 
Sistema In-
trafix

cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la0 pina la -250 ml/ora, 
Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu 
viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea minim 
180cm,  

Bucată 35.00 1200 42,000.00

223 Sistema pen-
tru respiratie 
artificiala 
manuala sac 
Ambu 

transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacu-
lui 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml

Bucată 260.00 50 13,000.00

224 Sisteme 
stomice

1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostom-
elor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la 
eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de 
piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 
ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 
2.Pungă cu evacuare: 
- Dimensiuni ~ 30x15 cm 
- cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, 
- transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, 
- tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut 
- hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă 
rapid. 
- mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș. 

Bucată 30.00 2000 60,000.00

225 Sonda Blak-
more din cau-
ciuc

Sonda Blakmore din cauciuc Bucată 360.00 100 36,000.00

226 Sonda pentru 
alimentatie 4F

Marcarea FG - 4(F) Lungimea - 50cm x 1.33mm Material PVC (Poly-
vinul chloride) transparent cu linie XRO   Perforat - 7cm    Marcat la 
- 10cm de la capatul distal   Marcare in cm,interval 1cm    Atraumat-
ic    Ambalare individuala   Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca 
cateterul este pentru aspiratie cu vacum control

Bucată 3.50 80 280.00

227 Sonda pentru 
alimentatie 5F

Marcarea FG - 5(F) Lungimea - 50cm x 1.67mm Material PVC (Poly-
vinul chloride) transparent cu linie XRO   Perforat - 7cm    Marcat la 
- 10cm de la capatul distal   Marcare in cm,interval 1cm    Atraumat-
ic    Ambalare individuala   Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca 
cateterul este pentru aspiratie cu vacum control

Bucată 3.50 100 350.00

228 Sonde  pentru 
alimentare 
10Fr

10 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa 
Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm  sonde 8-10Fr) Sonde 
(8-12Fr) strict pentru alimentare Steril 

Bucată 3.50 50 175.00

229 Sonde  pentru 
alimentare 
12Fr

12 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa 
Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm  sonde 8-10Fr) Sonde 
(8-12Fr) strict pentru alimentare Steril 

Bucată 3.50 1000 3,500.00

230 Sonde  pentru 
alimentare 8Fr

8 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa 
Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm  sonde 8-10Fr) Sonde 
(8-12Fr) strict pentru alimentare Steril

Bucată 3.50 300 1,050.00

231 Sonde gas-
tro-duodenale  
16Fr

16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa 
Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde 
(14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, 
Steril 

Bucată 35.00 170 5,950.00

232 Sonde gas-
tro-duodenale 
14Fr

14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa 
Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde 
(14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, 
Steril 

Bucată 35.00 110 3,850.00

233 Sonde tip 
Fogarty 3F

Sonde tip Fogarty 3F Bucată 450.00 100 45,000.00

234 Sonde tip 
Fogarty 4F

Sonde tip Fogarty 4F Bucată 450.00 100 45,000.00

235 Sonde tip 
Fogarty 5F

Sonde tip Fogarty 5F Bucată 450.00 70 31,500.00
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236 Sonde tip 
Fogarty 6F

Sonde tip Fogarty 6F Bucată 450.00 50 22,500.00

237 Sonde tip 
Fogarty 7F

Sonde tip Fogarty 7F Bucată 450.00 60 27,000.00

238 Spirometru 
pentru stim-
ulare pulmo-
nara V-1500-
2500 cm3

Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-
2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.

Bucată 360.00 600 216,000.00

239 Splinturi naza-
le interne din 
silicon cu tub 
de aerisire

Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie . Siliconul 
previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru 
inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața 
în formă de frunză de Lotus, pentru adult.

Bucată 350.00 50 17,500.00

240 Stent tra-
heal TD-
13mm/8cm

Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.
Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură 
tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exte-
rior pentru a preveni migrarea stentului.

Bucată 15492.00 4 61,968.00

241 Stent tra-
heal TD-
14mm/8cm

Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.
Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură 
tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exte-
rior pentru a preveni migrarea stentului.

Bucată 15492.00 6 92,952.00

242 Stent tra-
heal TD-
15mm/8cm

Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.
Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură 
tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exte-
rior pentru a preveni migrarea stentului.

Bucată 15492.00 2 30,984.00

243 Stent ureteral 
Pigtail cu ghid  
bilateral X-RAY 
5Fr

5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 
6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol cu vîrful 
de platină, pentru stentări dificile cu 
uretere tortuoase şi calculi

Bucată 1300.00 90 117,000.00

244 Stent ureteral 
Pigtail cu ghid  
bilateral X-RAY 
6Fr

6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 
6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), 
cu ghid de nitinol cu vîrful 
de platină, pentru stentări dificile cu 
uretere tortuoase şi calculi 
mari

Bucată 2000.00 200 400,000.00

245 Stent ureteral 
Pigtail cu ghid  
bilateral X-RAY 
6Fr

6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 
12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), 
cu ghid de nitinol cu vîrful 
de platină, pentru stentări dificile cu 
uretere tortuoase şi calculi 
mari

Bucată 2000.00 120 240,000.00

246 Stent ureteral 
Pigtail cu ghid  
bilateral X-RAY 
7Fr

7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 
6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), 
cu ghid de nitinol cu vîrful 
de platină, pentru stentări dificile cu 
uretere tortuoase şi calculi 
mari

Bucată 2000.00 55 110,000.00

247 Stent ureteral 
Pigtail cu ghid  
bilateral X-RAY 
7Fr

7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 
12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), 
cu ghid de nitinol cu vîrful 
de platină, pentru stentări dificile cu 
uretere tortuoase şi calculi 
mari

Bucată 2000.00 20 40,000.00

248 Stilet (bougie) 
intubaţie pen-
tru intubaţie 
dificilă. Adulţi

Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 
15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen 
intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. 
Reutilizabil

Bucată 200.00 40 8,000.00
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249 Stilet (bougie) 
intubaţie pen-
tru intubaţie 
dificilă. Neo-
natal

Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, 
Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită 
fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil

Bucată 200.00 2 400.00

250 Stilet (bougie) 
intubaţie pen-
tru intubaţie 
dificilă. Pedi-
atric

Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, 
Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită 
fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil

Bucată 200.00 5 1,000.00

251 Stilet de intu-
baţie cu lubri-
fiant 10Fr

10Fr Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril Bucată 60.00 10 600.00

252 Stilet de intu-
baţie cu lubri-
fiant 12Fr

12 FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu 
plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.

Bucată 60.00 10 600.00

253 Stilet de intu-
baţie cu lubri-
fiant 14Fr

14 FR Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril Bucată 60.00 75 4,500.00

254 Stilet de intu-
baţie cu lubri-
fiant 16Fr

16FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu 
plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.

Bucată 60.00 20 1,200.00

255 Termofor com-
binat  2500ml

Termofor combinat  2500ml Bucată 80.00 90 7,200.00

256 Test fluores-
cein

Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secţiune 
colorată cu margine rotungite, ambalaj individual steril, fiecare 
bandă conţine 1mg fluorescină sodică, porţiunea colorată produsă 
din hîrtie absorbantă, impregnată cu colorant.

Bucată 6.00 1000 6,000.00

257 Test Schirmer Benzi de testare Schirmer: confecţionate din hîrtie filtru special, cu 
laţimea 5mm, lungimea 4-5cm, cu capăt oval, ambalaj individual 
steril. Gradaţie milimetrică.       

Bucată 6.00 400 2,400.00

258 Tifon medi-
cal nesteril, 
cupon, 90 
cmx5m, densi-
tatea 32 g/m2 

Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-
24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi 
si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de 
fire libere pe margini; Caractenstici fizico-mecanice: - latime 90cm 
±1.5cm, lungime 5m;  - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristi-
ci fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: 
non-toxic, non-alergic, non-iflamabil - fabricat conform standartului 
SM SR EN 14079:2003 

Bucată 30.00 20000 600,000.00

259 Tub endotra-
heal armat cu 
fir metalic  6.0

6,0;  100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent 
cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); 
manseta de fixare, presiune joasa 

Bucată 30.00 10 300.00

260 Tub endotra-
heal armat cu 
fir metalic 6.5

6,5;  100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent 
cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); 
manseta de fixare, presiune joasa 

Bucată 30.00 10 300.00

261 Tub endotra-
heal armat cu 
fir metalic 7.0

7,0;  100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent 
cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); 
manseta de fixare, presiune joasa

Bucată 30.00 30 900.00

262 Tub endotra-
heal armat cu 
fir metalic 7.5

7,5;  100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent 
cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); 
manseta de fixare, presiune joasa 

Bucată 30.00 50 1,500.00

263 Tub endotra-
heal armat cu 
fir metalic 8.0

8,0;  100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent 
cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); 
manseta de fixare, presiune joasa

Bucată 30.00 90 2,700.00

264 Tub endotra-
heal armat cu 
fir metalic 8.5

8,5;  100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent 
cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); 
manseta de fixare, presiune joasa

Bucată 30.00 100 3,000.00

265 Tub endotra-
heal armat cu 
fir metalic 9.0

9,0;  100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent 
cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); 
manseta de fixare, presiune joasa 

Bucată 55.00 20 1,100.00
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266 Tub Kher nr.14 Tub Kher nr.14 Bucată 354.00 25 8,850.00

267 Tub Kher nr.16 Tub Kher nr.16 Bucată 354.00 35 12,390.00

268 Tub Kher nr.18 Tub Kher nr.18 Bucată 354.00 45 15,930.00

269 Tub pentru 
drenaj pleural. 
CH 24

CH 24 ,apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conec-
tor, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.

Bucată 45 20 900.00

270 Tub pentru 
drenaj pleural. 
CH 28

CH 28 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, 
conector, tub drept, lungimea 520 mm,ambalaj steril.

Bucată 45 1000 45,000.00

271 Tub pentru 
drenaj pleural. 
CH 30

CH 30, apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopac,conec-
tor, tub drept,,lungimea 520 mm,ambalaj steril

Bucată 45 200 9,000.00

272 Tub pentru 
drenaj toracic. 
CH 10

10ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea micro-
organizmelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transporent,cu 
rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare 
conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm

Bucată 50.00 20 1,000.00

273 Tub pentru 
drenaj toracic. 
CH 12

12ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea micro-
organizmelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transporent,cu 
rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare 
conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm

Bucată 50.00 20 1,000.00

274 Tub pentru 
drenaj toracic. 
CH 14

14ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea micro-
organizmelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transporent,cu 
rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare 
conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm

Bucată 50.00 30 1,500.00

275 Tub pentru 
drenaj toracic. 
CH 18

18ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea micro-
organizmelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transporent,cu 
rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare 
conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm

Bucată 50.00 100 5,000.00

276 Tub pentru 
drenaj toracic. 
CH 8

8ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea micro-
organizmelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transporent,cu 
rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare 
conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm

Bucată 50.00 15 750.00

277 Tub pentru 
timpanosto-
mie,tip Mini-
Tef

Dimensiune  pentru aplicatii pediatrice,canalul auditiv extern mic si 
canalul urechii intortocheate.Tuburile mini-tef sunt consfectionate 
din fluoroplastic alb si prezinta o flanta interioara cu diametru mai 
mare.Diametrul intern a fetii externe 0,89 mm,diametrul tot al cir-
cumferintii fetii externe 2,0 mm.Diametrul circumferintei fetii interne 
1,6 mm.Lungimea bratului 1,0 mm.Lungimea totala a tubului 1,5 
mm.Steril.De unica folosinta.

Bucată 120 50 6,000.00

278 Tub pentru 
traheostomie 
bilumen tip 
Shiley 10

Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 10 
material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.

Bucată 1750 15 26,250.00

279 Tub pentru 
traheostomie 
bilumen tip 
Shiley 7.5

Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 
7.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.

Bucată 1750 10 17,500.00

280 Tub pentru 
traheostomie 
bilumen tip 
Shiley 8.0

Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 
8.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.

Bucată 1750 15 26,250.00

281 Tub pentru 
traheostomie 
bilumen tip 
Shiley 8.5

Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 
8.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.

Bucată 1750 15 26,250.00

282 Tub polimer 
10mm/8mm

Diametru extern 10mm, Diametru intern 8mm Metru 25.00 500 12,500.00

283 Tub polimer 
8mm/6mm

Diametru extern 8mm, Diametru intern 6mm Metru 15.00 500 7,500.00
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284 Urinar pentru 
barbati

Urinar pentru barbati volum 1200ml, material plastic Bucată 18.00 190 3,420.00

285

Recipient plastic 
pentru deșeuri tăi-
etor-înțepătoare 

Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de 
închidere temporară și definitivă, impermiabil, rezistent la acțiuni 
mecanice.                                                                                              - Capaci-
tate 0,75 litri; 
- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea 
acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- în-
teptoare de dimensiuni mai mari;                                                            - 
Dotat cu mâner; 
- Culoare galbenă;                                                                               - Marcaj 
pictograma”Pericol Biologic”;                                                                            - 
Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.

Bucată

2,500 16.20

40,500.00

286

Recipient plastic 
pentru deșeuri tăi-
etor-înțepătoare 

Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de 
închidere temporară și definitivă, impermiabil, rezistent la acțiuni 
mecanice.                                                                                              - Capaci-
tate 1,5 litri; 
- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea 
acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- în-
teptoare de dimensiuni mai mari;                                                            - 
Dotat cu mâner; 
- Culoare galbenă;                                                                               - Marcaj 
pictograma”Pericol Biologic”;                                                                            - 
Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.

Bucată

2,500 20.00

50,000.00

287

Recipient plastic 
pentru deșeuri tăi-
etor-înțepătoare 

Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de 
închidere temporară și definitivă, impermiabil, rezistent la acțiuni 
mecanice.                                                                                              - Capaci-
tate 2,5 litri; 
- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea 
acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- în-
teptoare de dimensiuni mai mari;                                                            - 
Dotat cu mâner; 
- Culoare galbenă;                                                                               - Marcaj 
”Pericol Biologic”;                                                                            - Calitatea 
conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.

Bucată

2500 29.00

72,500.00

288

Recipient plastic 
pentru deșeuri tăi-
etor-înțepătoare 

Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de 
închidere temporară și definitivă, impermiabil, rezistent la acțiuni 
mecanice.                                                                                              - Capaci-
tate 5,0 litri; 
- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea 
acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- în-
teptoare de dimensiuni mai mari;                                                            - 
Dotat cu mâner; 
- Culoare galbenă;                                                                               - Marcaj 
pictograma”Pericol Biologic”;                                                                            - 
Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.

Bucată

100 40.00

4,000.00

289

Recipient 
plastic pentru 
deșeuri in-
fecțioase

Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rig-
id rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la 
acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închid-
ere.                                                                                          - Volumul 15l;                                                                                                                                             
                          - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea 
temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului când 
este închis; 
- Dotat cu pedală;                                                                                      
- Culoare: galben                                                                                          - 
Marcaj ”Pericol Biologic”;                                                                            - 
Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.                             

Bucată

100 250.00

25,000.00
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290

Recipient 
plastic pentru 
deșeuri in-
fecțioase

Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rig-
id rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la 
acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închid-
ere.                                                                                          - Volumul 25-30l;                                                                                                                                          
                             - Capacul trebuie să permită deschiderea și închi-
derea temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului 
când este închis; 
- Dotat cu pedală;                                                                                      
- Culoare: galben                                                                                          - 
Marcaj ”Pericol Biologic”;                                                                            - 
Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.                             

Bucată

50 500.00

25,000.00

291

Recipient 
plastic pentru 
deșeuri in-
fecțioase

Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rig-
id rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la 
acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închid-
ere.                                                                                          - Volumul 50l;                                                                                                                                             
                          - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea 
temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului când 
este închis; 
- Dotat cu pedală;                                                                                      
- Culoare: galben                                                                                          - 
Marcaj pictograma”Pericol Biologic”;                                                                            
- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.                             

Bucată

25 500.00

12,500.00

292

Container 
cu capac și 
pedală pentru 
deșeuri in-
fecțioase

Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rig-
id rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la 
acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închid-
ere.                                                                                          - Volumul 120l;                                                                                                                                            
                           - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea 
temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului când 
este închis;                            - Rezistent la radiații UV, substanțe chimice; 
- Mecanism de deschidere al capacului: mâinere și pedală;                                      
- Roți și mâner pentru manevrare ușoară;                                              - 
Roți rezistente cu axuri fabricate din oțel galvanizat de înaltă calitate;                                                                                                                                        
                                                              
- Culoare: galben                                                                                          - 
Marcaj pictograma”Pericol Biologic”;                                                                                                                                 
- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.                             

Bucată

10 850.00

8,500.00

293 Fonendoscop Fonendoscop rappoport Material : aluminiu Tip: dublu Lungime: 55 
cm Diametrul de 5 mm

bucată 2 250.00 500.00

    24,597,966.00
 
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 □
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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

Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta 
TREIME, pentru anul 2023

Din 27.09.2022

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 Achiziționarea de Consumabile Medicale 

conform necesităților IMSP Spitalul Clinic 
Municipal Sfânta TREIME, pentru anul 2023

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Denumire Lot Descriere Unitatea 

de  măsură Cantitatea Prețul estimat 
cu TVA

Suma estima-
tivă

1 Ac chirurgical 1B-0,9x36 Ac chirurgical 1B-0,9x36 Bucată 100 6.50 650.00

2 Ac chirurgical 3A1-0,6x20 Ac chirurgical 3A1-0,6x20 Bucată 150 6.67 1,000.00

3 Ac chirurgical 3B1-0,6x20 Ac chirurgical 3B1-0,6x20 Bucată 50 5.00 250.00

4 Ac chirurgical 3B1-1,1x36 Ac chirurgical 3B1-1,1x36 Bucată 50 7.40 370.00

5 Ac chirurgical 3B1-1,1x50 Ac chirurgical 3B1-1,1x50 Bucată 50 6.00 300.00

6 Ac chirurgical 4A1-0,6x30 Ac chirurgical 4A1-0,6x30 Bucată 50 6.00 300.00

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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7 Ac chirurgical 4A1-0,7x25 Ac chirurgical 4A1-0,7x25 Bucată 50 6.00 300.00

8 Ac chirurgical 4A1-1,2x35 Ac chirurgical 4A1-1,2x35 Bucată 50 6.00 300.00

9 Ac chirurgical 4A1-1,3x40 Ac chirurgical 4A1-1,3x40 Bucată 50 6.00 300.00

10 Ac chirurgical 4A1-1,4x75 Ac chirurgical 4A1-1,4x75 Bucată 50 5.00 250.00

11 Ac chirurgical 4B1-0,6x20 Ac chirurgical 4B1-0,6x20 Bucată 50 5.00 250.00

12 Ac chirurgical 4B1-1,5x65 Ac chirurgical 4B1-1,5x65 Bucată 50 6.00 300.00

13 Ac chirurgical 4B1-1,5x75 Ac chirurgical 4B1-1,5x75 Bucată 50 6.00 300.00

14 Ac chirurgical 5A1-1,1x30 Ac chirurgical 5A1-1,1x30 Bucată 50 5.00 250.00

15 Ac pentru puncția renală 
percutanată 18G, 20cm

Ac pentru puncția renală per-
cutanată 18G, 20cm Bucată 35 142.86 5,000.00

16 Aparat pentru ventilatie 
mecanica manual (balon 
AMBU) 

Aparat pentru ventilatie mecanica 
manual (balon AMBU) “Adult” AMBU 
tip, sac de silicon pentru adulți, 
Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, 
tub de oxigen, sac rezerva, supapele 
pacientului și de admisie, măști de 
silicon №3, №4,  geanta

Bucată 10 220.00 2,200.00

17 Bandaj de fixare a cateter-
ilor

Bandaj de fixare a cateterulor i/v 
steril, hipoalergic, material netesut 
absorbabil care permite schimbul 
de gaze. Fata din poliuretan pentru 
vizualizarea venei periferice cu la-
tura 18 cm. garnitura pentru aripile 
cateterului. Hartie milimetrica rola 
antiseptica (ioniAg+)

Bucată 7000 0.86 6,000.00

18 Canula nazala High Flow 
(4-60 L/min, Pmax=200k-
Pa), cu fixator

Canula nazala High Flow (4-60 L/min, 
Pmax=200kPa), cu fixator Bucată 500 50 25,000.00

19 Canula pentru cateteriza-
rea venei periferice G14

Canula pentru cateterizarea venei 
periferice G14, 2,20 mm-diametr in-
tern, 2,70-diametr extern, L=80 mm

Bucată 300 13.33 4,000.00

20 Canule pentru clistere 
mari

Canule pentru clistere mari Bucată 200 9.57 1,914.29

21 Casolete 12 l, inox, pentru 
sterilizare

Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare Bucată 10 520.00 5,200.00

22 Casolete 18 l, inox, pentru 
sterilizare

Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare Bucată 30 600.00 18,000.00

23 Cateter “Stent” standard, 
dublu J ”Pigtail” CH/FR4

Cateter “Stent” standard, dublu J 
”Pigtail” CH/FR4 28-30 cm, Uret-
eroscop, 1 set care cuprinde un stent 
și împingător guidewire, din poliure-
tan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, 
acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt 
- un flexibil , 0.032 “, 0.035”, 0.038 “, 
gradatie la 5 cm U

Bucată 50 266.68 13,334.00

24 Cateter “Stent” standard, 
dublu J ”Pigtail” CH/FR5 

Cateter “Stent” standard, dublu J 
”Pigtail” CH/FR5 28-30 cm, Uret-
eroscop, 1 set care cuprinde un stent 
și împingător guidewire, din poliure-
tan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, 
acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt 
- un flexibil , 0.032 “, 0.035”, 0.038 “, 
gradatie la 5 cm U

Bucată 50 266.68 13,334.00
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25 Cateter “Stent” standard, 
dublu J ”Pigtail” CH/FR6

Cateter “Stent” standard, dublu 
J ”Pigtail” CH/FR6 28-30 long life 
(6 luni), Ureteroscop, 1 set care 
cuprinde un stent și împingător 
guidewire, din poliuretan alifatic, fir 
ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, 
un capăt hard, celălalt - un flexibil , 
0.032 “, 0.035”, 0.038 “, gradatie la 5 
cm U

Bucată 40 700.00 28,000.00

26 Cateter “Stent” standard, 
dublu J ”Pigtail” CH/FR6 

Cateter “Stent” standard, dublu J 
”Pigtail” CH/FR6 28-30 cm, Uret-
eroscop, 1 set care cuprinde un stent 
și împingător guidewire, din poliure-
tan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, 
acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt 
- un flexibil , 0.032 “, 0.035”, 0.038 “, 
gradatie la 5 cm U

Bucată 400 266.67 106,667.00

27 Cateter Kumpe access Fr-5 Cateter Kumpe access Fr-5 Bucată 10 277.70 2,777.00

28 Cateter pentru cateteriza-
rea venei subclavie bilu-
menal, 14-18G (dializa)

Cateter pentru cateterizarea venei 
subclavie bilumenal, 14-18G (di-
aliza), din poliuretan,  (densitatea 
nu mai puțin de 1), PVC-free, radi-
opac,rentghencontrast non-pirogen 
cu lungimea cateterului 20 cm, cu 
conductor metalic tip J rezistent la 
indoiere si fixator de securitate, ac 
cu valva 14-18G, ceea ce va preveni 
contactul cu sîngele și trombo-
embolia), lungimea acului 7-9cm. 
Seringa, cablu pentru ECG control al 
poziîiei cateterului în vasul magistral  
(compatibil cu adaptorul existent în 
secție), cu marcaj al lungimii cateter-
ului, dimensiunile cateterului 11,5Fx-
20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, 
ac, conductor metalic, la flexie să nu 
formeze unghiuri (e de dorit sa fie 
din material nitinol).

Bucată 50 550.00 27,500.00

29 Cateter Petter G24 Cateter Petter G24 Bucată 30 64.80 1,944.00

30 Cateter Petter G26 Cateter Petter G26 Bucată 30 64.80 1,944.00

31 Cateter Petter G28 Cateter Petter G28 Bucată 30 64.80 1,944.00

32 Cateter p-u aspiratie tra-
heobronhiala CH/FR12

Cateter p-u aspiratie traheobronhiala 
CH/FR12, alb, cateter cu control vid 
variabil. Cateter pentru aspirație se-
cretiilor traheobronsice si mucuslui 
din tractul respirator,  cu capat atrau-
matic,  termoplastic, cu o supapă de 
control Fiinghertip “coadă de rând-
unică” conector Luer Hub, cu camera 
vizuala transparenta . Dimensiune 
CH/FR12 (interior d-2,8 mm,exterior  
d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). 
Sterile, ambalate.

Bucată 1500 1.20 1,800.00
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33 Cateter p-u aspiratie tra-
heobronhiala CH/FR20

Cateter p-u aspiratie traheobron-
hiala CH/FR20, galben, cateter cu 
control vid variabil. Cateter pentru 
aspirație secretiilor traheobronsice 
si mucuslui din tractul respirator, cu 
capat atraumatic,  termoplastic,cu o 
supapă de control Fiinghertip “coadă 
de rândunică” conector Luer Hub, 
cu camera vizuala transparenta . 
Dimensiune CH/FR20 (interior d-5,1 
mm,exterior  d - 6,7 mm, lungime 
min = 60 cm). Sterile, ambalate.

Bucată 2100 1.90 3,990.00

34 Cateter p-u tromboem-
bolectomie tip FOGARTY 
3Fr/80

Cateter p-u tromboembolectomie 
tip FOGARTY 3Fr/80 Bucată 20 375.00 7,500.00

35 Cateter p-u tromboem-
bolectomie tip FOGARTY 
4Fr/80

Cateter p-u tromboembolectomie 
tip FOGARTY 4Fr/80 Bucată 30 400.00 12,000.00

36 Cateter p-u tromboem-
bolectomie tip FOGARTY 
5Fr/80

Cateter p-u tromboembolectomie 
tip FOGARTY 5Fr/80 Bucată 30 400.00 12,000.00

37 Cateter ureteral tip Nela-
ton Ch4. Cateter ureteral 
Lungime = 700 mm 6 Fr

Cateter ureteral tip Nelaton Ch4. 
Cateter ureteral Lungime = 700 mm 
6 Fr

Bucată 200 100.00 20,000.00

38 Cateter ureteral tip Nela-
ton Ch5. Cateter ureteral 
Lungime = 700 mm 5 Fr

Cateter ureteral tip Nelaton Ch5. 
Cateter ureteral Lungime = 700 mm 
5 Fr

Bucată 300 100.00 30,000.00

39 Cateter ureteral tip Nela-
ton Ch6. Cateter ureteral 
Lungime = 700 mm 4 Fr

Cateter ureteral tip Nelaton Ch6. 
Cateter ureteral Lungime = 700 mm 
4 Fr

Bucată 200 100.00 20,000.00

40 Cearsaf getabil pentru 
investigatii latime min 
=80 cm (rulou)

Cearsaf getabil pentru investigatii 
latime min =80 cm (rulou) metru 2000 1.15 2,300.00

41 Cearsaf pentru ECO Do-
pler rulou 200 m/70 cm, 
material netesut, getabil

Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 
m/70 cm, material netesut, getabil Bucată 15 253.33 3,800.00

42 Cistostomă troacară 
(14CH) set

Cistostomă troacară (14CH) set Bucată 100 383.34 38,334.00

43 Clema hemostatica titan, 
8 mm, standard Shtorz

Clema hemostatica titan, 8 mm, 
standard Shtorz Bucată 2000 4.67 9,333.33

44 Conector respirator gofrat Conector respirator gofrat, adaptor 
între tubul endotraheal și circuitul 
de respirație mecanică,15 mm (plug 
dad) x 22 mm (plug mum)

Bucată 1000 12.00 12,000.00

45 Cuva dreptunghiulara, 
30cmx25cmx5cm, inox

Cuva dreptunghiulara, 30cmx25c-
mx5cm, inox Bucată 30 140.00 4,200.00

46 Cuva reniforma masa 
plastica

Cuva reniforma masa plastica Bucată 30 12.00 360.00

47 Cuva reniforma metalica, 
inox

Cuva reniforma metalica, inox Bucată 30 62.00 1,860.00

48 Dilatator renal Amplatz cu 
teacă (28 FR)

Dilatator renal Amplatz cu teacă (28 
FR) Bucată 20 833.35 16,667.00

49 Dop universal (tip 
male-female) pentru 
sisteme infuzii

Dop universal (tip male-female) pen-
tru sisteme infuzii,catetere, steril Bucată 3000 6.67 20,000.00
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50 DRENAJE PLEURALE 
TORACICE CU STILET Fr18

DRENAJE PLEURALE TORACICE CU 
STILET Fr18, d=6,0 mm,  d=350 mm, 
rosu 

Bucată 300 50.00 15,000.00

51 DRENAJE PLEURALE 
TORACICE CU STILET Fr20 

DRENAJE PLEURALE TORACICE CU 
STILET Fr20 , d=6,6 mm,  d=350 mm, 
galben 

Bucată 200 50.00 10,000.00

52 DRENAJE PLEURALE 
TORACICE CU STILET Fr22

DRENAJE PLEURALE TORACICE CU 
STILET Fr22, d=7,3 mm,  d=350 mm, 
albastru

Bucată 20 50.00 1,000.00

53 Electrod p-u diatermoco-
agulare, L=1,5m, 3, steril

Electrod p-u diatermocoagulare, 
L=1,5m, 3, steril Bucată 200 20.00 4,000.00

54 Filtre căpăcele pentru 
traheostome

Filtre căpăcele pentru traheostome Bucată 1000 14.00 14,000.00

55 Filtru bactericid-viral 
non-conductiv de config-
uratie patrata getabil

Filtru bactericid-viral non-conductiv 
de configuratie patrata getabil, cu 
necesitatea scimbului peste 48 ore 
pentru circuitul de respirație meca-
nică  

Bucată 2500 38.00 95,000.00

56 Filtru bactericid-viral steril 
getabil, pentru aparate 
respiratie mecanica cu 
configuratie rotunda

Filtru bactericid-viral steril getabil, 
pentru aparate respiratie mecanica 
cu configuratie rotunda, plasare ETT 
si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, 
cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec 
<3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, 
pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 
14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, 
eficienta bacterial/viral min 99,999%, 
cu CO2 conector,  conctiune 22mm 
f/15mm m - 22mm m/ 15mm f 

Bucată 4000 12.40 49,600.00

57 Fir-ghid hidrofil Nitinol 
0,035” 150cm Amplatz 
Stiff

Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035” 150cm 
Amplatz Stiff Bucată 100 750.00 75,000.00

58 Fixator pentru tub endo-
traheal de intubație

Fixator pentru tub endotraheal de 
intubație. Cu nivel înalt de siguranță 
pentru pacient,cu posibilitatea de a 
nu permite deplasarea tubului, cu 
suprafața flexibilă și adezivă pentru a 
atașa de pacient, cu posiblitatea de a 
deplasa tubul fără a scimba fixatorul.

Bucată 700 11.43 8,000.00

59 Ghid-introductor pentru 
tub endotraheal

Ghid-introductor pentru tub endo-
traheal Bucată 60 28.33 1,700.00

60 Huse pentru cusete 
192x62x10 cm cu elastic

Huse pentru cusete 192x62x10 cm 
cu elastic, material laminat netesut 
SPP, impermeabil la lichide si micro-
organisme din exterior. Densitatea 
120-140 g./m.p.

Bucată 360 97.22 35,000.00

61 Huse pentru saltele  
200x80x10 cm cu elastic

Huse pentru saltele  200x80x10 cm 
cu elastic, material laminat netesut 
SPP, impermeabil la lichide si micro-
organismedin exterior. Densitatea 
115-120 g/m.p.

Bucată 650 92.31 60,000.00

62 Impingator orientabil 7FR Impingator orientabil 7FR Bucată 100 23.14 2,314.00



125

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

63 Manjete presionale cu 
sensor pentru adult pu 
monitoare multifuncțio-
nale, cu adaptor 

Manjete presionale cu sensor pentru 
adult pu monitoare multifuncțio-
nale, cu adaptor pentru conexiunea 
cu monitoarele din Terapie intensiva 
si anesteziologie (mostra)

Bucată 700 71.43 50,000.00

64 Manometru cu balon pre-
sional pentru măsurarea 
presiunii în manjete tubu-
lui endotraheal

Manometru cu balon presional pen-
tru măsurarea presiunii în manjete 
tubului endotraheal, cu marcaj de 
securitate (roșu/verde) și posibilitate 
de control a presiunei în manjetă

Bucată 5 3,777.60 18,888.00

65 Mască de oxigen in set cu 
tub, dispozitiv de fixare și 
convector 

Mască de oxigen in set cu tub, dis-
pozitiv de fixare și convector (adult, 
lungimea tubului de oxigen - 2,1 m 
), getabila, material PVC medical, 
transparenta

Bucată 4000 6.00 24,000.00

66 Masca Laringiana nr.4 (nr. 
5)

Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pen-
tru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d 
min=12 mm, Vmin=25-30 ml

Bucată 50 83.33 4,166.67

67 Masca pentru inhalator 
(adulti)

Masca pentru inhalator (adulti) Bucată 50 14.00 700.00

68 Mască pentru respirație 
artificială 

Mască pentru respirație artificială 
de unica folosință, cu posibilitatea 
de conectare la aparat de respirație 
mecanică pentru adulți 

Bucată 355 10.42 3,700.00

69 Masca pentru respirație 
artificială non-invazivă cu 
fixatoare adult

Masca pentru respirație artificială 
non-invazivă cu fixatoare adult, re-
utilizabila

Bucată 250 500.00 125,000.00

70 Miner pentru lame bis-
turiu

Miner pentru lame bisturiu Bucată 50 34.00 1,700.00

71 Mușama medicală in rulou Mușama medicală in rulou, densit 
max - 650 g / m², Rezistența la rupere 
- 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicio-
ase, impermeabile, rezistente la dez-
infectarea repetată a unei soluții de 
1% cloramină, la sterilizarea la abur 
cu curățare pre-sterilizare, netedă 
fără cute, 

metru 200 25.72 5,143.33

72 Ochelari de protectie Ochelari de protectie Bucată 200 60.00 12,000.00

73 Pansamente absorbante 
oftalmice

Pansamente absorbante, sterile, 
oftalmice, 3 straturi Bucată 20000 1.80 36,000.00

74 Pensă pentru extragerea 
calculilor pentru ne-
froscop, 10CH/FR, 38cm, 
Nitinol 

Pensă pentru extragerea calculilor 
pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, 
Nitinol Bucată 3 13,500.00 40,500.00

75 Perhydrolum 35% Perhydrolum 35% kg 1500 16.00 24,000.00

76 Perie-burete pentru spala-
rea mainilor сu antiseptic

Perie-burete pentru spalarea main-
ilor сu antiseptic Bucată 10000 8.82 88,235.00

77 Piesa bucala p-u spirograf 
d= 30 mm

Piesa bucala p-u spirograf d= 30 
mm,  getabil, ambalat separat Bucată 4000 1.50 6,000.00

78 Piesa Y-conector rotativ cu 
capac de aspirație

Piesa Y-conector rotativ cu capac 
de aspirație siliconat, pentru bron-
hoscop adult utilizată pentru conec-
tarea la circuitul respirației mecanice 
și tub de intubare

Bucată 800 25.00 20,000.00
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79 Pipe orofaringiene tip 
Guedel si Robertazzi ma-
suri 4-100 mm

Pipe orofaringiene tip Guedel si Ro-
bertazzi masuri 4-100 mm Bucată 1000 3.75 3,750.00

80 Pipe orofaringiene tip 
Guedel si Robertazzi ma-
suri, 5 -110 mm 

Pipe orofaringiene tip Guedel si Ro-
bertazzi masuri, 5 -110 mm Bucată 1000 3.75 3,750.00

81 Plasa (proteza sintetica) 
8x12cm pentru hernio-
plastii

Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de 
polipropilen pentru hernioplastii,-
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 
1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

Bucată 70 50.00 3,500.00

82 Plasa (proteza sinteti-
ca)20x10cm pentru her-
nioplastii

Plasa (proteza sintetica)20x10cm de 
polipropilen pentru hernioplastii, 
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 
1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

Bucată 70 100.00 7,000.00

83 Plasa (proteza sinteti-
ca)30x15cm pentru her-
nioplastii

Plasa (proteza sintetica)30x15cm de 
polipropilen pentru hernioplastii, 
monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 
1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

Bucată 50 142.86 7,142.86

84 Plosca din inox, masuri 
minime  355х290х50 mm

Plosca din inox, masuri minime  
355х290х50 mm Bucată 50 360.00 18,000.00

85 Plosca masa plastica, ma-
suri minime 470 х 295 х 
105 mm, cu capac

Plosca masa plastica, masuri minime 
470 х 295 х 105 mm, cu capac Bucată 100 30.00 3,000.00

86 Port-ac 16 cm, port-ac 
drept

Port-ac 16 cm, port-ac drept; su-
prafețele de lucru au crestături 
transversale; dimensiunea acului 3-0, 
4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumen-
tului - 160 mm; curățare rapidă; ușor 
și comod de utilizat; oțel inoxidabil 
chirurgical; instrumentul este auto-
clavabil, sau analogicul acestuia

Bucată 50 78.00 3,900.00

87 Punga (Colector) pentru 
colectarea urinei 2 litri.

Punga (Colector) pentru colectarea 
urinei 2 litri. Bucată 2500 6.80 17,000.00

88 Punga pentru gheata Punga pentru gheata Bucată 5 28.90 144.50

89 Rampă de robinete cu 5 
canale pentru infuzii mul-
tiple, 

Rampă de robinete cu 5 canale pen-
tru infuzii multiple, Cu mecanizm de 
închidere/deschidere (comutator) 
„Floswitch”  a fluxului pentru fiecare 
robinet în parte, codate prin culori, 
stickere color pentru falcoanele 
de infuzie. Prelungitor integrat cu 
lungimea 150-180 cm. Materiale: 
policarbonat, polietilen, polipro-
pilen-corpul,polivinilhlorid. Non 
latex.  Metoda de sterilizare etilen 
oxid. Lungime - ≥8 cm.  Lățime – 
≥7cm.  Grosime - ≥1cm. Volum um-
plere  ≥3,5ml.  . Termen de valabili-
tate: peste 5 ani. 

Bucată 200 130.00 26,000.00

90 Rigle pentru masurarea 
PVC

Rigle pentru masurarea PVC Bucată 10 38.50 385.00

91 Saci getabili densitate 
110/115 g/m.p

Saci getabili, material netesut SP 
densitate 110/115 g/m.p. Dimensi-
unea 140/105 cm, cu siret, getabil

Bucată 300 60.00 18,000.00
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92 Saci getabili densitatea 60 
g/m.p. 

Saci getabili, material laminat nete-
sut SP, densitatea 60 g/m.p.  (imper-
meabil pentru lichide si microorgan-
ismele din exterior), dimensiunea 
105/70 cu siret 

Bucată 150 33.33 5,000.00

93 Saci presionali pentru 
cateterizarea arteriei

Saci presionali pentru cateterizarea 
arteriei, saci cu fixator pentru soluție 
și manometru, manjetă presională 
cu posibilitatea de conectare la ca-
teterul arterial (sistem Flush bag)

Bucată 265 92.59 24,537.00

94 Set aspiratie, cu canulă 
Yankauer 6 mm

Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 
mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 
cm, vacuum control 

Bucată 150 17.00 2,550.00

95 Set cateterizarea arteriei 
radiale cu conductor,sac 
arterial pressional adult 
d=4F

Set cateterizarea arteriei radiale cu 
conductor,sac arterial pressional 
adult d=4F, rentgenocontrast,PVC 
free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, 
ac, ghid metalic)

Bucată 40 150.00 6,000.00

96 Set circuit respiratie Set circuit respiratie (p-u aparat de 
respiratie artificiala) (sifon inspiratie, 
sifon expiratie, cu port CO2,  Y-con-
figuratie cu 8 conectori, masca, tub 
neted alezaj L min=1,80m, cu conec-
toare, masca, sac)

Bucată 4000 95.00 380,000.00

97 Set de punctie pentru 
drenarea suprapubiana a 
vezicii Charr.14

Set de punctie pentru drenarea su-
prapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 
cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 
cm  silicon) 

Bucată 20 400.00 8,000.00

98 Set drenare activa 500 ml Set drenare activa 500 ml, getabil, 
material transparent, min 3 tuburi 
pentru drenaj d=5,5-11 mm, l=500-
700 mm, cu supapa de reținere si 
clama, min 5 orificii la capatul distal, 
dop cu o supapă de aer. 

Bucată 150 53.33 8,000.00

99 Set pentru insulfarea oxi-
genului in nas

Set pentru insulfarea oxigenului in 
nas Bucată 15000 1.47 22,000.00

100 Set pentru Nefrostomie 
(12-14 FR)

Set pentru Nefrostomie (12-14 FR) Bucată 50 925.00 46,250.00

101 Sistem de aspirare cu cir-
cuit închis pentru adulţi 
- 24 ore,  cu adaptor “piesa 
în T”

Sistem de aspirare cu circuit închis 
pentru adulţi - 24 ore,  cu adaptor 
“piesa în T”, cu port de irigare uni-
direcţional, cu gradare numerica, 
cu blocarea butonului de aspirare, 
lungimea 30,5-32,5 cm, capat atrau-
matic cu minim 3 guri de aspiratie, 
traheostomie. Diametru ext/int.: 
14Fr/4,6mm. Componenta setului: 
Sistem de aspirare cu circuit închis 
pentru adulţi 1 conector flexibil 
15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi 
adezive-zilele săptămînii. 

Bucată 450 106.67 48,000.00
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102 Sistem închis pentru mă-
surarea diurezei

Sistem închis pentru măsurarea 
diurezei, 2 valve non-reflux, tub 
din polipropilena cu dublu lumen 
pentru reducerea riscului de staza a 
urinei, port pentru colectarea most-
relor de urina fara folosirea acelor 
de seringa,punga de urina min 2000 
ml, camera de recoltare pina la 500 
ml,system de inchidere/deschidere 
pentru usoara golire a camerei de 
recoltare,scurgerea vertical a urinei 
din camera min 30 secunde, system 
de prindere de patul pacientului

Bucată 500 42.31 21,154.00

103 Sistem p/u nutritie enter-
ala ,

Sistem p/u nutritie enterala , grav-
itational, 1.Volum: 1000-1400 ml 
2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 
cm 4.Ambalat individual

Bucată 700 17.14 12,000.00

104 Sonda Blackmor 18 G Sonda Blackmor 18 G Bucată 150 192.31 28,846.15

105 Sonda gastrica cu palnie 
СН-16

Sonda gastrica cu palnie СН-16, 
oranj (pentru lavaj gastric tip 
Moskin) d intern=3,8 mm, d extern 
=5,3 mm, L=70-110 cm)

Bucată 1200 9.26 11,111.00

106 Sonda nazogastrala pen-
tru intubarea intestinului 
18 G

Sonda nazogastrala pentru intubar-
ea intestinului 18 G, l=300  cm Bucată 100 46.29 4,629.00

107 Sort din material netesut 
L=120 cm

Sort din material netesut , laminat 
SPP, densitatea 60 g/m.p. L=120 cm Bucată 200 25.00 5,000.00

108 Sort din material netesut 
L=150 cm

Sort din material netesut , laminat 
SPP, densitatea 60 g/m.p. L=150 cm Bucată 300 12.00 3,600.00

109 Stilet maleabil  pentru 
intubarea endotraheală 
Fr 12 

Stilet maleabil  pentru intubarea en-
dotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la 
orice formă a tubului de intubare ce 
permite întroducerea și extragerea 
ușoară) din aluminiu acoperit cu 
polytilenol de densitate mare (tip 
Portex)

Bucată 200 18.00 3,600.00

110 Stilet maleabil  pentru 
intubarea endotraheală 
Fr 14 

Stilet maleabil  pentru intubarea 
endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (ad-
aptat la orice formă a tubului de 
intubare ce permite întroducerea 
și extragerea ușoară) din aluminiu 
acoperit cu polytilenol de densitate 
mare (tip Portex)

Bucată 200 18.00 3,600.00

111 Stone Basket Nitinol FR3 Stone Basket Nitinol FR3 Bucată 5 1,400.00 7,000.00

112 Termofor combinat B3 Termofor combinat B3 Bucată 50 50.00 2,500.00

113 Trusă pentru igiena cav-
ităţii bucale adult pentru 
24h. 

Trusă pentru igiena cavităţii bu-
cale adult pentru 24h. Completaţia 
setului: 1 trusa de îngrijire dentară 
pregătitoare, 1 pachet cu periuţă 
de dinţi pentru îngrijire orală, 2 pa-
chete cu tampon de aspiraţie pentru 
îngrijire orală, husă protectoare, 
mecanism de autocurăţare inclus, 
tub aspirator, mîner şi buton pornit/
oprit.

Bucată 1000 9.26 9,258.00
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114 Tub conector tip Y pentru 
tuburi de intubare (Mount 
d=22 mm cu conector)

Tub conector tip Y pentru tuburi de 
intubare (Mount d=22 mm cu conec-
tor), pentru conectarea la respirație 
mecanică pentru adult

Bucată 2500 12.00 30,000.00

115 Tub de intubare 8.0 cu 
orificiu pentru aspirtie 
supraglotic

Tub de intubare 8.0 cu orificiu pent-
ru aspirtie supraglotic Bucată 1000 12.00 12,000.00

116 Tub de intubare 8.5 cu 
orificiu pentru aspirtie 
supraglotic

Tub de intubare 8.5 cu orificiu pent-
ru aspirtie supraglotic Bucată 1000 12.00 12,000.00

117 Tub de intubare 9.0 cu 
orificiu pentru aspirtie 
supraglotic

Tub de intubare 9.0 cu orificiu pent-
ru aspirtie supraglotic Bucată 600 12.00 7,200.00

118 Tub de intubare oroendo-
traheală  cu manjeta tip 
Portex armat steril N6,0

Tub de intubare oroendotraheală  cu 
manjeta tip Portex armat steril N6,0, 
din material termoplastic 6,0 cu 
tub-orificiu pentru aspirație

Bucată 20 45.00 900.00

119 Tub de intubare oroendo-
traheală  cu manjeta tip 
Portex armat steril N7

Tub de intubare oroendotraheală  cu 
manjeta tip Portex armat steril N7, 
armat steril din material termoplastic  
cu orificiu-tub pentru aspirație

Bucată 20 45.00 900.00

120 Tub de intubare oroendo-
traheală  cu manjeta tip 
Portex armat steril N7,5

Tub de intubare oroendotraheală  cu 
manjeta tip Portex armat steril N7,5, 
armat steril din material termoplastic 
cu orificiu-tub pentru aspirație

Bucată 20 46.67 933.33

121 Tub de intubare oroendo-
traheală  cu manjeta tip 
Portex armat steril N8

Tub de intubare oroendotraheală  cu 
manjeta tip Portex armat steril N8, 
armat steril din material termoplastic 
cu orificiu-tub pentru aspirație 

Bucată 20 46.67 933.33

122 Tub de intubare oroendo-
traheală  cu manjeta tip 
Portex armat steril N8,5

Tub de intubare oroendotraheală  cu 
manjeta tip Portex armat steril N8,5,  
armat steril din material termoplastic 
cu orificiu-tub pentru aspirație

Bucată 20 46.67 933.33

123 Tub gofrat cu conector și 
port de aspirație pentru 
traheostome

Tub gofrat cu conector și port de 
aspirație pentru traheostome, pent-
ru conectarea la respirație mecanică 
pentru adult

Bucată 600 12.60 7,560.00

124 Tub pentru evacuarea 
gazelor

Tub pentru evacuarea gazelor Bucată 100 4.74 474.00

125 Tub prelungitor pen-
tru sisteme de infuzie 
220,150. 

Tub prelungitor pentru sisteme de 
infuzie 220,150. Prelungitoare pent-
ru sisteme de infuzie, steril, apirogen, 
netoxic, lungimea 150 cm, material 
PVC, transparent, presiune inalta, 
unica folosinta, ambalaj individual, 
conectare Luer Lock, termen de val-
abilitate 5 ani 

Bucată 1500 20.00 30,000.00

126 Tub p-u caile biliare T-Kehr 
N10

Tub p-u caile biliare T-Kehr N10 Bucată 10 60.00 600.00

127 Tub p-u caile biliare T-Kehr 
N16

Tub p-u caile biliare T-Kehr N16 Bucată 10 60.00 600.00

128 Tub p-u caile biliare T-Kehr 
N20

Tub p-u caile biliare T-Kehr N20 Bucată 10 60.00 600.00

129 Tub p-u drenaj tip “Redon” 
nr.20, silicon

Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.20, 
silicon Bucată 200 60.00 12,000.00
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130 Tub p-u drenaj tip “Redon” 
nr.22 silicon

Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.22 sil-
icon Bucată 200 60.00 12,000.00

131 Tub p-u drenaj tip “Redon” 
nr.24, silicon

Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.24, 
silicon Bucată 200 60.00 12,000.00

132 Tub p-u drenaj tip “Redon” 
nr.26, silicon

Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.26, 
silicon Bucată 1000 60.00 60,000.00

133 Tub p-u drenaj tip “Redon” 
nr.28, silicon

Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.28, 
silicon Bucată 1000 60.00 60,000.00

134 Tub p-u drenaj tip “Redon” 
nr.30, silicon

Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.30, 
silicon Bucată 1000 60.00 60,000.00

135 Tub traheostomic bilu-
menal N.6, cu manjetă tip 
portex N6, 

Tub traheostomic bilumenal N.6, cu 
manjetă tip portex N6, pentru apliza-
re percutana

Bucată 2 53.00 106.00

136 Tub traheostomic bilu-
menal N.7, cu manjetă tip 
portex N7, 

Tub traheostomic bilumenal N.7, cu 
manjetă tip portex N7, pentru apliza-
re percutana

Bucată 2 53.00 106.00

137 Tub traheostomic bilume-
nal N8

Tub traheostomic bilumenal N8, 
cu conector standard = 15mm, si 
manjetă tip portex d= 8 mm, pentru 
aplizare percutana

Bucată 100 55.55 5,555.00

138 Tub traheostomic bilume-
nal N8,5

Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu 
conector standard = 15mm, si man-
jetă tip portex d= 8,5 mm, pentru 
aplizare percutana

Bucată 160 53.33 8,533.00

139 Tub traheostomic bilume-
nal N9

Tub traheostomic bilumenal N9, 
cu conector standard = 15mm, si 
manjetă tip portex d= 9 mm, pentru 
aplizare percutana

Bucată 50 55.54 2,777.00

140 Ulei pentru masaj medi-
cal, V 500ml - 1000 ml

Ulei pentru masaj medical, Volum 
500ml - 1000 ml, medical, fără con-
servanți, fără coloranți, fără parfum, 
nealergic, Densitatea la 20 ° С, g / 
cm3 nu mai puțin de - 0,850-0,890, 
viscozitate cinematică la 40 ° С, mm² 
/ s - 40,0–58,0

ml 15000 0.46 6,944.00

141 Urinar pu barbati 1000 ml 
(plastic)

Urinar pu barbati 1000 ml (plastic) Bucată 150 13.88 2,082.72

2,220,511.13
 
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 □



131

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

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 de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Institutul Medicină Ur-
gentă, pentru anul 2023

Din 27.09.2022 
 
 

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 Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chi-

rurgical conform necesităților IMSP Institutul 
Medicină Urgentă, 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 

poziție
Descriere Unitatea de  

măsură Ca
nt

i-
ta

te
a Prețul 

estimat 
cu TVA

Suma estima-
tivă

1
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan 
ortopedic

Ciocan ortopedic, bifunctional, cu diam. 
30mm/30mm (±3mm), greutatea capului 380g 
(±3g),  mâner din plastic cu amprente digitale;  
lungime 235m (±3mm), din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 15

4,
60

0

69000.00

2
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan cu 
discuri de 

rezerva

Set Ciocan ortopedic, bifunctional, greutatea 
capului/ greutatea totală 340g/690g (±3g),  
diam. 35mm/35mm (±3mm), inclusiv discuri 
de rezervă: 1 pereche de discuri de metal 215g 
(unul convex, unul plat) și 1 pereche de discuri 
de plastic 30g (unul de convex, unul plat; mâner 
cu amprente digitale;  lungime 240mm (±5mm), 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 5

4,
60

0

23000.00
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3
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan 
HEAD 
900g

Ciocan ortopedic HEAD, bifunctional, diam. 
40mm/40mm (±3mm), greutate 900g (±10g), su-
prafata mânerului cu asperitati; lungime 190mm 
(±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 15

4,
00

0

60000.00

4
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan 
Cottle

Ciocan ortopedic COTTLE, bifunctional, diam. 
30mm/30mm (±3mm), plat/convex, greutatea 
capului/ greutatea totală 235g/320g (±5g); 
suprafața mânerului aplatizata, cu amprente 
digitale; lungime 185mm (±3mm), din oțel inox-
idabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de 
la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  *Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice cu indicarea/marcarea numărului 
de referința, modelul articolului atribuit număru-
lui de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrumenta-
rul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii 
producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul 
numelui producătorului și codul produsului, cu 
marcajul CE.

buc 5

2,
30

0
11500.00
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5
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan 
HEAD 
530g

Set Ciocan ortopedic HEAD, greutatea capului 
530g (±3g), bifunctional, diam 35mm/35mm 
(±3mm), inclusiv discuri de rezervă: 1 pereche de 
discuri de metal 215g (unul convex, unul concav) 
și 1 pereche de discuri de plastic 30g (unul de 
convex, unul concav; mâner cu design solid, cu 
amprente transversale; lungime 240mm (±5mm), 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 10

5,
80

0

58000.00

6
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan 
OMBRE-
DANNE

Ciocan ortopedic OMBREDANNE,bifunctional, 
diam. 40mm/40mm (±3mm), greutatea capului 
580g (±5g), mâner cu design solid, cu amprente 
transversale;  lungime 245mm  (±3mm), din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea meta-
lului în limitele 50-58 HRC confirmată prin cer-
tificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 10

5,
30

0

53000.00
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7
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan cu 
fanta

Ciocan ortopedic cu fanta 6,5 mm, greutatea 
capului 680g (± 5g), monofuncțional, mâner cu 
design solid, cu amprente transversale; din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea meta-
lului în limitele 50-58 HRC confirmată prin cer-
tificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 5

5,
80

0

29000.00

8
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan 
HEAD 
900g

Ciocan ortopedic HEAD, bifunctional, diam. 
40mm/40mm (±3mm), greutatea capului 660g 
(±10g), mâner cu design solid, cu amprente 
transversale; lungime 225mm (±3mm), din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea meta-
lului în limitele 50-58 HRC confirmată prin cer-
tificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 15

4,
00

0
60000.00
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9
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan 
COTTLE

Ciocan ortopedic, bifuncțional, diam. 
30mm/30mm (±3mm), suprafața convexă/supra-
față plată, greutatea capului 235g (±3g), mâner 
solid;  lungime 185mm (±3mm), din oțel inoxid-
abil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de 
la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  *Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice cu indicarea/marcarea numărului 
de referința, modelul articolului atribuit număru-
lui de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrumenta-
rul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii 
producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul 
numelui producătorului și codul produsului, cu 
marcajul CE.

buc 5

2,
30

0

11500.00

10
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan fin

Ciocan ortopedic, bifuncțional, diam. 
25mm/25mm (±3mm), suprafața netedă/ru-
goasă, greutatea capului 130g (±3g), mâner fin; 
lungime 185mm (±3mm), din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 3

2,
30

0
6900.00
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11
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan din 
plastic

Ciocan ortopedic din plastic, bifuncționl, diam. 
50mm/50mm (±3mm), greutate 315g (±5g), din plas-
tic, lungime 255mm (±3mm), apt pentru sterilizarea 
cu aburi, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 2

2,
50

0

5000.00

12
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor

Retractor pentru chirurgia toracică,  paleta 115x65mm 
(±3mm), cvadri-fenestrat; lungime totală 255 mm 
(±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duri-
tatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 8

5,
50

0

44000.00

13
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Elevator 
osos

Elevator osos, lungime 160mm (±3mm), curbat, lățime 
6mm, lățimea vârfului 2mm; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 4

1,
30

0

5200.00
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14
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor 
tesuturi 

moi

Retractor, lungime 235mm (±3mm), paleta cu 3 dinți 
25x75mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

1,
20

0

2400.00

15
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor 
tesuturi 

moi

Retractor, lungime 235mm (±3mm), paleta cu 3 dinți 
20x50mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

1,
50

0

3000.00

16
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor 
tesuturi 

moi

Retractor, lungime 235mm (±3mm), paleta cu 3 dinți 
13x25mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

1,
60

0

3200.00
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17
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor 
tesuturi 

moi

Retractor chirurgie generala US-ARMY,  lungime 
220mm, set din două piese, capăt dublu: 22x15mm, 
26x15mm, 39x15mm, 43x15m, din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

SET 10

1,
40

0

14000.00

18
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Casoleta 
ace

Casoleta pentru ace,  perforată, cu 7 secțiuni, dim. 
150x90x10mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutiliz-
abil.*Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 20

2,
00

0

40000.00

19
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps 
hemostatic

Forceps hemostatic fin, curbat, lung. 150 mm (± 3mm),  
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea met-
alului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 60 18
0

10800.00
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20
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Set Naba-
toff

Set pentru extirparea venelor. *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

SET 5 60
0

3000.00

21
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Canula 
heparinica

Canula heparinică Zanger pentru chirurgia tora-
cica, maleabilă, vârf 3,5mm; lungime 70 mm 
(±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5 18
0

900.00

22
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Canula 
heparinica

Canula heparinică pentru chirurgia toracica, 
maleabilă, vârf 1,2mm; lungime 95 mm (±5mm), 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 5

1,
60

0

8000.00
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23
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, fălci 5,0 x 36,5 mm, lungime 205mm 
(±3mm), curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutiliz-
abil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 10

6,
00

0

60000.00

24
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, fălci 21,0 x 31,5 mm, lungime 200mm 
(±3mm), drept, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutiliz-
abil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 4

5,
40

0

21600.00

25
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, fălci 25,0 x 3,5 mm, lungime 155mm 
(±3mm), curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutiliz-
abil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 4

4,
80

0

19200.00
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26
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os Luer, fălci 9,0 x 30,0 mm, lungime 
180mm (±3mm), curbat, cu clichet, din oțel inox-
idabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de 
la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  *Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice cu indicarea/marcarea numărului 
de referința, modelul articolului atribuit număru-
lui de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrumenta-
rul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii 
producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul 
numelui producătorului și codul produsului, cu 
marcajul CE.

buc 25

5,
90

0

147500.00

27
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os ROETTGEN-RUSKIN, lungime 240mm 
(±3mm), curbat,  cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea met-
alului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 6

12
,9

00

77400.00

28
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, lungime 230mm (±3mm), angular lat-
eral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci 2,0mm 
x10,0mm, mânere cu suport pentru degete, din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 6

11
,0

00

66000.00
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29
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, lungime 230mm (±3mm), angu-
lar lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, 
fălci 3,0mm x10,0mm, mânere cu suport pentru 
degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 6

11
,0

00

66000.00

30
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, lungime 270mm (±3mm),  curbat, 
cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci în formă 
de lingură, mânere cu suport pentru degete, din 
oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 5

18
,9

00

94500.00
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31
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, fălci 21,0 x 31,5 mm, lungime 
200mm (+/- 3mm), drept, cu clichet, din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea meta-
lului în limitele 50-58 HRC confirmată prin cer-
tificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 5

5,
40

0

27000.00

32
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, lungime 240mm (±3mm), angu-
lar lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, 
mânere cu amprente transversale, din oțel inoxi-
dabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de 
la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  *Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice cu indicarea/marcarea numărului 
de referința, modelul articolului atribuit număru-
lui de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrumenta-
rul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii 
producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul 
numelui producătorului și codul produsului, cu 
marcajul CE.

buc 2

12
,6

00

25200.00
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33
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece

Foarfece de disecție din aliaj de carbon cu wol-
fram, lungime 115mm (±3mm), branșe curbate, 
bont/bont, design fin, din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specifi-
cat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 2

3,
00

0

6000.00

34
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece

Foarfece lungime 185 mm (±3mm), lamă cu 
tăiere supercut, branșe angulare 45°, ascuțit/
ascuțit, wavecut, codificarea color a mânerelor 
supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 10

4,
90

0
49000.00
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35
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece

Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf bilă, 
lungime 200mm (±3mm), angular lateral, din 
oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 30 99
0

29700.00

36
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece

Foarfece chirurgical COOPER, design standard, 
lungime 175mm (±3mm), curbat, bont/bont, 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 50 18
0

9000.00

37
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece

Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf conic, lun-
gime 200mm (±3mm), angular lateral, din oțel inoxid-
abil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.  
*Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 10 18
0

1800.00
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38
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece

Foarfece de disecție, lungime 230mm (±3mm), 
branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, 
reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în lim-
itele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la 
producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  *Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice cu indicarea/marcarea numărului 
de referința, modelul articolului atribuit număru-
lui de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrumenta-
rul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii 
producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul 
numelui producătorului și codul produsului, cu 
marcajul CE.

buc 50

1,
20

0

60000.00

39
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece

Foarfece de disecție, lungime 175mm (±3mm), 
design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 30

1,
80

0

54000.00

40
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece

Foarfece de disecție, lungime 200mm (±3mm), design 
fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 30

1,
00

0

30000.00
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41
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece

Foarfece de disecție, lungime 180 mm (±3mm), 
design fin, lamă cu tăiere supercut, branșe cur-
bate, bont/bont, wavecut, codificarea color a mâ-
nerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - 
copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 15

2,
70

0

40500.00

42
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps de 
repozițion-

are

Forceps de repoziționare, lungime 140mm (±3mm), 
curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

4,
30

0

8600.00

43
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps 
hemostatic

Forceps hemostatic atraumatic, lungime 165mm 
(±3mm), curbat, cu canelură, lungimea branșelor 
27mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duri-
tatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 30

3,
90

0

117000.00
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44
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps 
hemostatic

Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lun-
gime 200mm (±3mm), fin, curbat, bont, din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea meta-
lului în limitele 40-48 HRC confirmată prin cer-
tificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 30

1,
90

0

57000.00

45
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps 
hemostatic

Forceps hemostatic Kocher-Ochsner  lungime 
185mm (±3mm), curbat, dinți 1x2, din oțel inox-
idabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de 
la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  *Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice cu indicarea/marcarea numărului 
de referința, modelul articolului atribuit număru-
lui de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrumenta-
rul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii 
producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul 
numelui producătorului și codul produsului, cu 
marcajul CE.

buc 50

1,
10

0

55000.00

46
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps 
hemostatic

Forceps hemostatic KOCHER, lungime 150mm 
(±3mm), curbat, dinți 1x2,  din oțel inoxidabil, reutiliz-
abil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 30

1,
10

0

33000.00



151

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

47
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps de 
disecție/
ligatură

Forceps de disecție/ligatură, lungime 180mm 
(±3mm), puternic curbat, cu 4 caneluri longitu-
dinale,  din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 12

2,
40

0

28800.00

48
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Pensetă 
chirurgi-

cală

Pensetă chirurgicală design rusesc, lungime 150mm 
(±3mm), dreaptă, vârf inelar, zimțat, din oțel inoxid-
abil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.  
*Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 10 76
0

7600.00

49
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Pensetă 
chirurgi-

cală

Pensetă chirurgicală tip ADSON, lungime 180mm 
(±3mm), dreaptă, fină, dințată 1x2,  din oțel inox-
idabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de 
la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  *Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice cu indicarea/marcarea numărului 
de referința, modelul articolului atribuit număru-
lui de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrumenta-
rul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii 
producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul 
numelui producătorului și codul produsului, cu 
marcajul CE.

buc 10

2,
00

0

20000.00
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50
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Pensetă 
chirurgi-

cală

Pensetă chirurgicală standard, lungime 160mm 
(±3mm), dreaptă, dințată 1x2,  din oțel inoxid-
abil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de 
la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  *Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice cu indicarea/marcarea numărului 
de referința, modelul articolului atribuit număru-
lui de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrumenta-
rul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii 
producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul 
numelui producătorului și codul produsului, cu 
marcajul CE.

buc 12
0

18
0

21600.00

51
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Clamă 
BACKHAUS

Clamă BACKHAUS pentru fixarea câmpurilor chiru-
rgicale, lungime 135mm, curbată, ascuțită,  din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 12
0

18
0

21600.00

52
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Clamă 
vasculară

Clamă vasculară, ușor curbată/angulară, cu dublu 
platou, fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închidere 
3,5 N indicată pe produs (pentru diferențiere), din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 2

5,
40

0

10800.00
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53
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Clamă 
vasculară

Clamă vasculară, dublu curbată, cu dublu platou, 
fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închidere 
3,5N indicată pe produs (pentru diferențiere), 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 2

5,
40

0

10800.00

54
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Clamă 
vasculară

Clamă vasculară, angulară/dreaptă, cu dublu platou, 
fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închidere 3,5N 
indicată pe produs (pentru diferențiere), din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului 
în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la 
producător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura Par-
ticipantului. *Declarație de conformitate CE – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 2

5,
40

0

10800.00

55
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Clamă 
vasculară

Clamă vasculară, angulară/cu genunchi indoit, cu dub-
lu platou, fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închi-
dere 3,5N indicată pe produs (pentru diferențiere), din 
oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului 
în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la 
producător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura Par-
ticipantului. *Declarație de conformitate CE – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 2

5,
40

0

10800.00
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Lot 
56.

Set de ele-
vatoare cu 
mâner PEEK

Set de 
elevatoare 
cu mâner 

PEEK

In componența setului: SET 1

22
,0

00

22000.00

56.1
Set de ele-
vatoare cu 
mâner PEEK

Elevator 
cu mâner 

PEEK

Elevator periostal drept, lama dreaptă, latime 6,0 mm, 
lungime totală 190 mm (±3mm), mâner PEEK, apt 
pentru sterilizarea cu aburi; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

56.2
Set de ele-
vatoare cu 
mâner PEEK

Elevator 
cu mâner 

PEEK

Elevator periostal drept, lama curbată, latime 6,0 mm, 
lungime totală 190 mm (±3mm), mâner PEEK, apt 
pentru sterilizarea cu aburi; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

56.3
Set de ele-
vatoare cu 
mâner PEEK

Elevator 
cu mâner 

PEEK

Elevator periostal drept, lama curbată, rotunjită, latime 
6,0 mm, lungime totală 190 mm (±3mm), mâner PEEK, 
apt pentru sterilizarea cu aburi; din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00
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56.4
Set de ele-
vatoare cu 
mâner PEEK

Elevator 
cu mâner 

PEEK

Elevator periostal curbat, lama curbată, latime 13,0 
mm, lungime totală 175 mm (±3mm), mâner PEEK, apt 
pentru sterilizarea cu aburi; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

56.5
Set de ele-
vatoare cu 
mâner PEEK

Elevator 
cu mâner 

PEEK

Elevator periostal drept, lama dreaptă, rotunjită, latime 
14,0 mm, lungime totală 190 mm (±3mm), mâner 
PEEK, apt pentru sterilizarea cu aburi; din oțel inoxid-
abil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.  
*Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 2   0.00

56.6
Set de ele-
vatoare cu 
mâner PEEK

Elevator 
cu mâner 

PEEK

Elevator periostal curbat, lama curbată, rotunjită, 
latime 14,0 mm, lungime totală 180 mm (±3mm), 
mâner PEEK, apt pentru sterilizarea cu aburi; din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 2   0.00
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57.
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Răzușă

Răzușă KRAEMER, ușor curbat, ascuțit, latime 10,0 mm, 
lungime 190 mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutiliz-
abil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

1,
90

0

3800.00

Lot 
58.

Set de răzușe 
spinale

Set de 
răzușe 
spinale

In componența setului: SET 1

21
,4

00

21400.00

58.1 Set de răzușe 
spinale

Răzușă 
spinală

Răzușă spinală ușor curbată, latime 10,0 mm, 
lungime 280 mm (±3mm); din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

58.2 Set de răzușe 
spinale

Răzușă 
spinală

Răzușă spinală ușor curbată, latime 13,0 mm, 
lungime 280 mm (±3mm); din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00
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58.3 Set de răzușe 
spinale

Răzușă 
spinală

Răzușă spinală ușor curbată, latime 19,0 mm, 
lungime 280 mm (±3mm); din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

59
Set eleva-
toare LAN-
GENBECK

Set ele-
vatoare 

LANGEN-
BECK

In componența setului: SET 1

6,
80

0

6800.00

59.1
Set eleva-
toare LAN-
GENBECK

Elevator

Elevator LANGENBECK,  ușor curbat, bont, latime 7,5 
mm, mâner plat, lungime 195 mm  (±3mm); din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 2   0.00

59.2
Set eleva-
toare LAN-
GENBECK

Elevator

Elevator LANGENBECK,  ușor curbat, bont, latime 10,0 
mm, mâner plat, lungime 195 mm  (±3mm); din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 2   0.00
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59.3
Set eleva-
toare LAN-
GENBECK

Elevator

Elevator LANGENBECK,  ușor curbat, bont, latime 
11,0 mm, mâner fenestrat, lungime 230 mm  
(±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

60
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Elevator

Elevator CHANDLER XL, curbat, bont, latime 30,0 mm, 
lungime 255 mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutiliz-
abil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1

2,
20

0

2200.00

61
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Portac

Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, 
lungime 165mm, foarte fin, branșele drepte, cu inserți 
de 0,4 mm, pentru sutura 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon 
cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5

3,
33

0

16650.00
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62
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Portac

Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, 
lungime 180mm, foarte fin, branșele drepte, cu inserți 
de 0,4 mm, pentru sutura 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon 
cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

Buc. 5

2,
20

0

11000.00

63
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Portac

Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wol-
fram, lungime 150mm, branșele drepte, cu inserți de 
0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon 
cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

Buc. 10

1,
90

0

19000.00

64
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Portac

Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wol-
fram, lungime 185mm, branșele drepte, cu inserți de 
0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon 
cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 10

1,
90

0

19000.00
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65
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Portac

Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wol-
fram,  lungime 205mm, branșele drepte, cu inserți de 
0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon 
cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 10

2,
00

0

20000.00

66
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece 
dissecție

Foarfece de disecție nervi, design fin, branșe curbate, 
branșe exterior semi-ascuțit/ascuțit, lungime 150mm 
(±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil.   Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată 
prin certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5

1,
50

0

7500.00

67
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece 
dissecție

Foarfece de disecție Baby Metzenbaum, cu mînere 
inelare largi, design fin,  branșe curbate, bont/bont,  
lungime 145mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil.   Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5

2,
40

0

12000.00
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68
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece 
dissecție

Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, 
branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm 
(±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5

1,
10

0

5500.00

69
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece 
dissecție

Foarfece de disecție tip Mayo-LEXER, design standard, 
branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm (±3mm); 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea met-
alului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 5

1,
10

0

5500.00

70
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece 
dissecție

Foarfece de disecție tip MAYO, lungime 140mm, 
branșe drepte, ascuțit/ascuțit. Nesteril, duritatea met-
alului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 5

1,
10

0

5500.00
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71
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Foarfece 
dissecție

Foarfece de disecție tip TOENNIS-ADSON, design fin, 
branșe curbate, bont/bont; lungime 175mm (±3mm); 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea met-
alului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 5

1,
70

0

8500.00

82
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Portac

Portac tip CRILE-WOOD, design fin, branșe drepte, 
zimțate, canelură longitudinală, mânere cu clichet, 
lungime 150mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutiliz-
abil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5

1,
60

0

8000.00

83
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Portac

Portac tip CRILE-MURRAY, branșe drepte, zimțate, 
mânere cu clichet, lungime 150mm (±3mm); din 
oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 5

1,
60

0

8000.00
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84
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Portac

Portac tip HALSEY, branșe drepte, netede, mânere cu 
clichet, lungime 130mm (±3mm); din oțel inoxidabil, 
reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.  
*Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 5

1,
60

0

8000.00

85
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Portac cu 
foarfece

Portac tip HEGAR-OLSEN, branșe drepte, serate, 
canelură longitudinală, mânere cu clichet, cu un inel 
angular,  lungime 140mm(±3mm); din oțel inoxidabil, 
reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.  
*Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 5

2,
40

0

12000.00

86
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Portac

Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wol-
fram,  lungime 205mm (±3mm), branșele drepte, cu 
inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de 
carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul pro-
dusului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 3

2,
10

0

6300.00
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87
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps de 
dissecție, 

fin

Forceps de disecție ADSON, drept, fin, vârf serat 1,0 
mm, lungime 120mm(±3mm); din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5 35
0

1750.00

88
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps de 
dissecție, 

fin

Forceps de dissecție ADSON, drept, fin, vârf 1,0 mm cu 
1x2 dinți, lungime 120mm(±3mm); din oțel inoxidabil, 
reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.  
*Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 5 35
0

1750.00

89
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Pensetă 
chirurgi-

cală

Pensetă chirurgicală design rusesc, dreaptă, vârf inelar, 
zimțat,  lungime 150mm (±3mm), din oțel inoxidabil, 
reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.  
*Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 5 75
0

3750.00
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90
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Pensetă 
chirurgi-

cală

Pensetă chirurgicală standard, dreaptă, dințată 1x2, 
lungime 145mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutiliz-
abil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5 30
0

1500.00

91
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps 
atraumatic

Forceps atraumatic, fin, drept, dinți DE BAKEY, cu can-
elură, vârf 1,0mm,  lungime 195mm (±3mm), din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 3

2,
00

0

6000.00

92
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps 
hemostatic

Forceps hemostatic tip JACOBSON, curbat, fin, bont, 
mânere cu clichet, lungime 130mm (±3mm), din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 10

1,
90

0

19000.00



166

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

93
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps 
hemostatic

Forceps hemostatic tip COLLER, curbat, fin, bont, 
mânere cu clichet, lungime 140mm (±3mm), din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 5 90
0

4500.00

94
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps de 
ligatura/
dissecție, 

fin

Forceps de disecție tip GEMINI, drept, branșe angulare 
serate, mânere cu clichet, lungime 180mm (±3mm), 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea met-
alului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 5

2,
60

0

13000.00

95
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Cârlig

Cărlig cu capăt dublu, ascuțit, lățime 3,0mm, lungime 
160mm ( ±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 6

1,
10

0

6600.00
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96
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor

Retractor tip SENN-MILLER, bifuncțional, un capăt 
ascuțit cu  3 dinți bonți cu dimensiuni 8x7mm; un 
capăt bont cu  dimensiuni 22x7mm, opus curbat, lun-
gime 180mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 6 78
0

4680.00

97
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor

Retractor tip FARABEUF, bifuncțional, set din 2 piese, 
dimensiuni: 22 x 10 mm, 25 x 10 mm la un capăt și 28 x 
12 mm, 32 x 12 mm la celălalt capăt; lungime 125mm 
(±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duri-
tatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

SET 6 60
0

3600.00

98
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor

Retractor tip WEITLANER, cu autofixare, lungime 
130mm, cu dinți 3x4, bonți, unilaterali, cu lacăt, lun-
gime 130mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5

3,
80

0

19000.00
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99
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Extractor 
de tendon

Extractor de tendon Kleinert-KUTZ,  lungime 210mm 
(±3mm), shaft rigid, din oțel inoxidabil, reutilizabil.  
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 3 19
0

570.00

100
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Extractor 
de tendon

Extractor de tendon Kleinert-KUTZ,  lungime 200mm 
(±3mm), shaft flexibil, serat, din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil.  Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2 19
0

380.00

101
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps de 
tendon

Forceps de tendon tip BRAND, drept, dințat 1x2, 
branșele cu zimți transversali, lungime 150mm 
(±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil.  Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată 
prin certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 3

7,
65

0

22950.00
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102
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps de 
tendon

Forceps de tendon tip BRAND, puternic curbat, dințat 
1x2, branșele cu zimți transversali, lungime 150mm 
(±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil.  Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată 
prin certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 3

8,
10

0

24300.00

103
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Daltă

Daltă dreaptă, vârf 6,0mm; lungime 140mm (±3mm), 
din oțel inoxidabil, reutilizabil.  Nesteril, duritatea met-
alului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 3

1,
00

0

3000.00

104
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Cutter 
pentru os

Cutter pentru os, drept, cu cremalieră, cu acțiune 
dublă,  lungime 170mm (±3mm), din oțel inoxidabil, 
reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.  
*Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 4

10
,4

00

41600.00
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105
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Cutter 
pentru os

Cutter pentru os, drept, cu cremalieră, lungime 
200mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - 
copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

5,
22

0

10440.00

106
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Daltă

Daltă dreaptă, vârf 8,0mm; lungime 205mm 
(±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil.  Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

2,
20

0

4400.00

107
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Tipar mână 
copii

Tipar mînă copii, dimensiuni 22,5 mm x 17,5 mm; 
din aluminiu, reutilizabil. *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 5

3,
50

0

17500.00
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108
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Cutter 
inele

Cutter inele metal,  mecanic, cu disc de rezervă, lun-
gime 150mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil.  
Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1

4,
20

0

4200.00

109
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Cutter fire 
metalice

Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu 
wolfram, lungime 235mm (±5mm), muchiile tăietoare 
special întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. 
min 2.2mm și sârma moale de diam. min 3.0mm. Alia-
jul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul 
produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.  
*Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 3

14
,0

00

42000.00

110
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Cutter fire 
metalice

Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu 
wolfram, lungime 165mm, muchiile tăietoare special 
întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. min 
2.5mm și sârma moale de diam. min 3.5mm. Aliajul de 
carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul pro-
dusului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 3

6,
80

0

20400.00



172

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

111
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps 
repozițion-

are

Forceps de repoziționare curbat, lungime 135mm 
(±3mm), curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 4

2,
60

0

10400.00

112
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps 
repozițion-

are

Forceps de repoziționare, lungime 135mm (±5mm), 
curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 4

4,
20

0

16800.00

113
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps  
autocen-

trare

Forceps autocentrare a osului, curbat lateral, cu fălci 
2,5mm și 7mm, cu filet ajustabil, din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

6,
70

0

13400.00



173

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

114
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciocan

Ciocan ortopedic HEAD, lungime 190mm (±3mm), 
bifunctional, diam. 22mm/22mm (±3mm), greutatea 
capului 155g (±5g), suprafata mânerului cu canelură 
longitudinală; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată 
prin certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

2,
20

0

4400.00

115
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Clește

Clește pentru fire metalice, fălci plate, cu serații lon-
gitudinale și transversale, lungime 170mm (±3mm), 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea met-
alului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 2

1,
50

0

3000.00

116
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Clește

Clește pentru fire metalice, fălci plate, cu serații per-
pendiculare, lungime 190mm (±3mm), din oțel inoxid-
abil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.  
*Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 2

3,
20

0

6400.00
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Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Container 
pentru 

stocarea și 
sterilizarea 
instrumen-

telor

Container pentru stocarea și sterilizarea instru-
mentelor, dimensiuni totale: 590x 285 x 155mm 
(±2mm). Container dotat cu coș perforat pentru 
fixarea și stocarea instrumentelor, dimensiuni 
540 x 255 x 35mm  (±2mm). Filtre PTFE pentru 
1000 cicluri sterilizare. *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1

25
,0

00

25000.00

LO
T 

11
8.

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Set instru-
mente 
pentru 
operații 

ortopedice 
specializa-
te de per-
formanță 

înaltă

In componența setului: SET 1

22
6,

90
0

226900.00

11
8.

1

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Ciocan 
HEAD

Ciocan ortopedic HEAD, bifunctional, diam. 
40mm/40mm (±3mm), greutatea capului 780g 
(±10g), mâner cu design solid, cu amprente 
transversale; lungime 245mm (±3mm), 100% 
oțel inoxidabil, reutilizabil. *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00
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8.
2

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Ciocan 
HEAD

Ciocan ortopedic HEAD, bifunctional, diam. 
40mm/40mm (±3mm), greutatea capului 660g 
(±10g), mâner cu design solid, cu amprente 
transversale; lungime 225mm (±3mm), 100% 
oțel inoxidabil, reutilizabil. *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

11
8.

3

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Daltă

Daltă Lexer dreaptă, vârf 4,0mm; lungime 
240mm (±3mm), mâner cu design solid, cu 
amprente transversale; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

4

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Daltă

Daltă Lexer dreaptă, vârf 6,0mm; lungime 
240mm (±3mm), mâner cu design solid, cu 
amprente transversale; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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8.
5

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Daltă

Daltă Lexer dreaptă, vârf 4,0mm; lungime 
300mm (±3mm), mâner cu design solid, cu 
amprente transversale; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

6

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Daltă

Daltă Lexer dreaptă, vârf 4,0mm; lungime 
400mm (±3mm), mâner cu design solid, cu 
amprente transversale; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

7

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Daltă

Daltă Lexer dreaptă, vârf 8,0mm; lungime 
400mm (±3mm), mâner cu design solid, cu 
amprente transversale; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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8.
8

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Daltă

Daltă Lexer angulară, vârf 10,0mm; lungime 
300mm (±3mm), mâner cu design solid, cu 
amprente transversale; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

9

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Daltă

Daltă Lexter dreaptă, vârf 4,0mm; lungime 
300mm (±3mm), mâner cu design solid, cu 
amprente transversale; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

10

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Daltă

Daltă pentru țesut osos spongios S-curbată, 
vârf 5,0mm; lungime 250mm (±3mm), mâner cu 
design solid, cu amprente transversale; din oțel 
inoxidabil, reutilizabil.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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8.
11

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Daltă

Daltă “gât de lebădă”, vârf 25,0mm; lungime 
285mm (±3mm), mâner cu design solid, cu 
amprente transversale; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

12

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Daltă

Daltă WAGNER, vârf 9,0mm; lungime 400mm 
(±3mm), mâner cu design solid, cu amprente 
transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - 
copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

13

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Extractor 
de cement

Extractor de ciment tip foraj, drept, diam vârf 
8,0mm, partea de lucru 6,0mm, lungime 525mm 
(±3mm). *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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8.
14

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Extractor 
de cement

Extractor de ciment tip cârlig, drept, diam vârf 
6,0mm, partea de lucru 6,0mm, lungime 530mm 
(±3mm). *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

15

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Osteotom

Osteotom LAMBOTTE drept, vârf 4mm, lun-
gime 300mm (±3mm). *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

16

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Osteotom

Osteotom LAMBOTTE drept, vârf 6mm, lun-
gime 300mm (±3mm). *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os curbat,  cu 3 fileți, dublă acțiune, 
cu clichet, cu suport pentru degete, lățimea făl-
cilor 4,6mm, lungime 180mm (±3mm), design 
solid, cu amprente transversale; din oțel inoxid-
abil, reutilizabil. *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  *Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice cu indicarea/marcarea numărului 
de referința, modelul articolului atribuit număru-
lui de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrumenta-
rul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii 
producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul 
numelui producătorului și codul produsului, cu 
marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

18

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os puternic curbat,  cu 3 fileți, dublă 
acțiune, cu clichet, cu suport pentru degete, 
lățimea fălcilor 5,5mm, lungime 180mm (±3mm), 
design solid, cu amprente transversale; din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os puternic curbat,  cu 3 fileți, dublă 
acțiune, cu clichet, cu suport pentru degete, 
lățimea fălcilor 5,5mm, lungime 240mm (±3mm), 
design solid, cu amprente transversale; din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

20

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os puternic angular lateral,  cu 3 
fileți, dublă acțiune, cu clichet, cu suport pentru 
degete, lățimea fălcilor 6,8mm, lungime 240mm 
(±3mm), design foarte solid, cu amprente trans-
versale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os angular,  cu 3 fileți, dublă acțiune, 
cu clichet, cu suport pentru degete, lungimea 
fălcilor 22mm, lungime totală 180mm (±3mm), 
design foarte solid, cu amprente transversale; din 
oțel inoxidabil, reutilizabil. *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

22

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Chiuretă

Chiuretă dreaptă cu vârf diam. 5,2mm, lungime 
totală 300mm (±3mm), design solid, cu am-
prente transversale; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil. *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Chiuretă

Chiuretă ușor angulară cu vârf dințat diam. 
9,0mm, lungime totală 300mm (±3mm), design 
solid, cu amprente transversale; din oțel inoxid-
abil, reutilizabil. *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  *Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice cu indicarea/marcarea numărului 
de referința, modelul articolului atribuit număru-
lui de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrumenta-
rul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii 
producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul 
numelui producătorului și codul produsului, cu 
marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

24

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Chiuretă

Chiuretă ușor angulară cu vârf diam. 30,0mm, 
lungime totală 300mm (±3mm), design solid, cu 
amprente transversale; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil. *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

25

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Răzușă

Răzușă ușor curbată, angulară, vârf 6,0mm; lun-
gime 200mm (±3mm), mâner cu design solid, cu 
amprente transversale; din oțel inoxidabil, reuti-
lizabil.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Pârghie de 
dislocare

Pârghie de dislocare a femurului, dreaptă, paleta 
la vârf de 27,0mm; lungime 300mm (±3mm), 
mâner cu design solid, cu amprente transversale; 
din oțel inoxidabil, reutilizabil.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

27

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Cârlig osos

Cârlig osos cu mâner tip T, cu raza 32mm, semib-
ont, lungime 240mm (±3mm), mâner cu design 
solid; din oțel inoxidabil, reutilizabil.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

28

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Dril

Dril osos cu mâner tip T, cu diam. 10,0mm, lun-
gime 260mm (±3mm), mâner cu design solid; din 
oțel inoxidabil, reutilizabil.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Ghid pent-
ru sârmă

Ghid pentru sârmă cu diam. 1,2mm, curbat,  lun-
gime 230mm (±3mm), mâner cu design solid; din 
oțel inoxidabil, reutilizabil.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

11
8.

30

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Ghid pent-
ru sârmă

Ghid pentru sârmă cu diam. 1,5mm, curbat,  lun-
gime 240mm (±3mm), mâner cu design solid; din 
oțel inoxidabil, reutilizabil.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

11
8.

31

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Clește

Clește pentru fire metalice, fălci plate largi,dublă 
joncțiune, lungime 180mm (±3mm), mâner cu 
design solid; din oțel inoxidabil, reutilizabil. *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - 
copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Clește

Clește pentru fire metalice, fălci conice,dublă 
joncțiune, lungime 180mm (±3mm), mâner cu 
design solid; din oțel inoxidabil, reutilizabil. *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - 
copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

11
8.

33

Set instru-
mente pen-
tru operații 
ortopedice 
specializate 
de perfor-
manță înaltă

Container 
pentru 

stocarea și 
sterilizarea 
instrumen-

telor

Container pentru stocarea și sterilizarea instru-
mentelor, dimensiuni totale: 590x 285 x 155mm 
(±2mm). Container dotat cu coș perforat pentru 
fixarea și stocarea instrumentelor, dimensiuni 
540 x 255 x 35mm  (±2mm). Filtre PTFE pentru 
1000 cicluri sterilizare. *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

119 Set implantu-
ri si clipuri

Set im-
planturi si 

clipuri
In componența setului: SET 1

73
,5

00

73500.00

11
9.

1 Set implantu-
ri si clipuri

Implant 
din titan, 

16mm

Implant din titan, 16mm, compatibilitate RMN și 
3Tesla (1 cutie a cate 6 buc) cutie 3   0.00

11
9.

2 Set implantu-
ri si clipuri

Implant 
din titan, 

16mm

Implant din titan, 20mm, compatibilitate RMN și 
3Tesla (1 cutie a cate 6 buc) cutie 3   0.00

11
9.

3 Set implantu-
ri si clipuri

Clipuri 
de unică 
folosință

Clipuri de unică folosință pentru scalp tip Raney, 
din plastic, sterile. (200 per cutie de carton) cutie 2   0.00
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120
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, fălci 21,0 x 31,5 mm, lungime 
200mm (±3mm), drept, cu clichet, din oțel inoxi-
dabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de 
la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.  *Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice cu indicarea/marcarea numărului 
de referința, modelul articolului atribuit număru-
lui de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. * Instrumenta-
rul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii 
producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul 
numelui producătorului și codul produsului, cu 
marcajul CE.

buc 5

5,
30

0

26500.00

121
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, lungime 230mm (±3mm), angu-
lar lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, 
fălci 2,0mm x 10,0mm, mânere cu suport pentru 
degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5

11
,0

00

55000.00
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122
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, lungime 230mm (±3mm), angu-
lar lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, 
fălci 3,0mm x 10,0mm, mânere cu suport pentru 
degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5

11
,0

00

55000.00

123
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os ROETTGEN-RUSKIN, lungime 240mm 
(±3mm), curbat,  cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea met-
alului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 5

12
,8

00

64000.00

124
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os

Ciupitor de os, lungime 270mm (±3mm),  curbat, 
cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci în formă de 
lingură, mânere cu suport pentru degete, din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 5

18
,9

00

94500.00
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125 Set ciupitoare 
Kerrison

Set ci-
upitoare 
Kerrison

In componența setului: SET 1

19
3,

50
0

193500.00

12
5.

1 Set ciupitoare 
Kerrison

Ciupitor 
Kerrison

Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm ±2 mm), 
130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 1,0mm, de-
schiderea 8,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere 
cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5   0.00

12
5.

2 Set ciupitoare 
Kerrison

Ciupitor 
Kerrison

Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 
130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 2,0mm, de-
schiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere 
cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5   0.00
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5.
3 Set ciupitoare 

Kerrison
Ciupitor 
Kerrison

Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 
130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 4,0mm, de-
schiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere 
cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
50-58 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 5   0.00

126
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
Takahashi

Ciupitor tip Takahashi, lungime 120mm  (±2 
mm), angular 130 grade, mușcătura sus, lățime 
vârf 3,0mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nes-
teril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - 
copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

8,
65

0

17300.00

127 Set canule de 
aspirație

Set canule 
de aspi-

rație
In componența setului: SET 1

31
,5

00

31500.00
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7.
1 Set canule de 

aspirație
Canulă de 
aspirație

Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime 
totală 200mm  (±5 mm),  diametru 1,0mm, 3FR, model 
conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată 
prin certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 3   0.00

12
7.

2 Set canule de 
aspirație

Canulă de 
aspirație

Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime 
totală 200mm  (±5 mm),  diametru 2,0mm, 6FR, model 
conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată 
prin certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 3   0.00

12
7.

3 Set canule de 
aspirație

Canulă de 
aspirație

Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime 
totală 200mm  (±5 mm),  diametru 3,0mm, 9FR, model 
conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată 
prin certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 3   0.00
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128
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor 
Hauser

Retractor Hauser, lungime 190 mm (±3 mm), 
autoexpandabil, branșa dreaptă - lamă cu dinți 
orientată în exterior, dimensiuni 50x20mm, 
branșa stangă cârlig angular orientat în exterior, 
mâner cu clichet, pentru ajustarea deschiderii. 
Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea 
metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 3

19
,2

00

57600.00

129
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor 
Hauser

Retractor Hauser, lungime 190 mm (±3 mm), auto-
expandabil, branșa dreaptă - cârlig angular orientat 
în exterior, branșa stangă - lamă cu dinți orientată 
în exterior, dimensiuni 50x20mm, mâner cu clichet, 
pentru ajustarea deschiderii. Reutilizabil, din oțel in-
oxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 3

19
,2

00
57600.00

130
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Speculă CUSH-
ING-LANDOLT

Speculă CUSHING-LANDOLTpentru hipofizectomie 
transsfenoidală, 70x15mm. Reutilizabil, din oțel inox-
idabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

10
,5

00

21000.00
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131
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor 
cervical 
Cloward

Retractor cervical Cloward, fără proeminență la capăt 
(without lip), lățime 7mm, lungime 180m (±2mm) 
Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea met-
alului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 2 19
0

380.00

132
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor 
cervical 
Cloward

Retractor cervical Cloward, cu proeminență an-
gulară la capăt (with lip), lățime 7 mm, lungime 
180m (±2mm) Reutilizabil, din oțel inoxidabil, 
nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - 
copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2 19
0

380.00

133

Set Forceps-
uri bipolare 
(3buc) cu 
cabluri de 
conexiune (4 
buc) in set

Set For-
cepsuri 

bipolare 
(3buc) cu 
cabluri de 
conexiune 
(4 buc) in 

set

In componența setului: SET 1

44
,2

00

44200.00

13
3.

1

Set Forceps-
uri bipolare 
(3buc) cu 
cabluri de 
conexiune (4 
buc) in set

Forceps 
bipolar 
pentru 

coagulare

Forceps bipolar pentru coagulare tip CASPAR, lungime de 
lucru 125mm, lungime totală 220mm (±2 mm), lățime vârf 
0,2mm, drept, formă baionetă, izolat Reutilizabil. *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de conformitate 
CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantu-
lui.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/pros-
pecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instru-
mentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emble-
ma sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul 
produsului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00
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3.
2

Set Forceps-
uri bipolare 
(3buc) cu 
cabluri de 
conexiune (4 
buc) in set

Forceps 
bipolar 
pentru 

coagulare

Forceps bipolar pentru coagulare tip CASPAR, 
lungime de lucru 125mm, lungime totală 220mm 
(±2 mm), lățime vârf 0,5mm, drept, formă baio-
netă, izolat Reutilizabil. *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

13
3.

3

Set Forceps-
uri bipolare 
(3buc) cu 
cabluri de 
conexiune (4 
buc) in set

Forceps 
bipolar 
pentru 

coagulare

Forceps bipolar pentru coagulare tip CASPAR, 
lungime de lucru 125mm, lungime totală 220mm 
(±2 mm), lățime vârf 1,0mm, drept, formă baio-
netă, izolat Reutilizabil. *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului. *Declarație de 
conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 1   0.00

13
3.

4

Set Forceps-
uri bipolare 
(3buc) cu 
cabluri de 
conexiune (4 
buc) in set

Cablu de 
intercon-

exiune

Cablu de interconexiune pentru forceps bipolar, 
la electrocoagulatorul GN060 Aesculap din dot-
are.

buc 4   0.00

134 Set ciupitoare 
Kerrison

Set ci-
upitoare 
Kerrison

In componența setului: SET 1

10
8,

30
0

108300.00
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4.
1 Set ciupitoare 

Kerrison
Ciupitor 
Kerrison

Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm (±2 
mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 2,0mm, 
deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere cu 
suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

13
4.

2 Set ciupitoare 
Kerrison

Ciupitor 
Kerrison

Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm (±2 
mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 3,0mm, 
deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere cu 
suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. 
Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie con-
firmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

13
4.

3 Set ciupitoare 
Kerrison

Ciupitor 
Kerrison

Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm 
(±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 
4,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu 
clichet, mânere cu suport pentru degete, din 
oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00
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4.
4 Set ciupitoare 

Kerrison
Ciupitor 
Kerrison

Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm 
(±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 
5,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu 
clichet, mânere cu suport pentru degete, din 
oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea 
metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin 
certificat de la producător.  *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 2   0.00

135
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os tip 
CASPAR

Ciupitor de os tip CASPAR, lungime 185mm (±2 mm), 
drept, serat, lățime vârf 3,0mm, lungime vârf 12,0 mm, 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea met-
alului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 2

13
,0

50

26100.00

136
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor de 
os Kerrison

Ciupitor de os Kerrison,  lungimea 260mm (±2 mm), 
mușcătura sus, drept, lățime vârf 5,3mm, lungime 
vârf 20,0 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată 
prin certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1

11
,2

00

11200.00
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137
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Ciupitor 
de os tip 
WAGNER

Ciupitor de os tip WAGNER, lungime 260mm (±2 
mm), 150 grade, mușcătura sus, branșe netede, 
lățime vârf 5,5mm, lungime vârf 20,0 mm. Nes-
teril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - 
copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1

13
,5

00

13500.00

138
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Spatulă 
vasculară 
tip FREER

Spatulă vasculară tip FREER, lungime 185mm (±2 
mm), curbată, dublă funcțională, ascuțit/bont, din oțel 
inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în 
limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE 
valabil - copie confirmată prin semnătura Participan-
tului. *Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Certificat 
ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.  *Catalogul producătorului/prospecte/
documente tehnice 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 catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de 
către producător, în mod lizibil, permanent, cu mar-
cajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produsului, 
cu marcajul CE.

buc 3

1,
10

0

3300.00

139
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Chiuretă 
osoasă

Chiuretă osoasă, lungime 250mm (±2 mm), lățime 
4,4mm, dreaptă, ascuțită, fig.00, din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 
HRC confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.   *Certificat ISO 13485 – va-
labil - copie confirmată prin semnătura Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice 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 catalogului prezentat. * In-
strumentarul trebuie să fie marcat de către producător, 
în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii pro-
ducătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui 
producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

2,
40

0

4800.00
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140
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Chiuretă 
osoasă 

CASPAR

Chiuretă osoasă CASPAR, lungime 220mm (±2 
mm), lățime 3,6mm, angulară sus, fig.000, mâner 
peek, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2

3,
22

0

6440.00

141
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor 
tip WEIT-

LANER

Retractor tip WEITLANER, lungime 165mm (±2 mm), 
cu dinți 3x4, bont, cu lacăt. Nesteril, duritatea meta-
lului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat 
de la producător.  *Certificat CE conform Directivei 
93/42/CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – val-
abil - copie confirmată prin semnătura Participantului.   
*Certificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice 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 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie 
marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); 
cu marcajul numelui producătorului și codul produsu-
lui, cu marcajul CE.

buc 2

4,
10

0

8200.00

142
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Speculum 
rectal

Specula rectala, lungime totală 160mm (±2 mm), 2 
lame, lungimea lamei 75mm (±2mm), lățimea lam-
ei 15mm (±2mm) mâner cu sistem de blocare cu 
șurubare, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată 
prin certificat de la producător.  *Certificat CE conform 
Directivei 93/42/CEE valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului. *Declarație de conformi-
tate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice 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 catalogului prezentat. * Instrumen-
tarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod 
lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui producător-
ului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 3

3,
00

0

9000.00
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143
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Recipient 
(bol) med-

ical

Recipient (bol) medical, volum 350 ml (±50ml), 
din oțel inoxidabil, reutilizabil. *Certificat CE con-
form Directivei 93/42/CEE valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului. *Declarație 
de conformitate CE – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.   *Certificat ISO 
13485 – valabil - copie confirmată prin semnă-
tura Participantului.  *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice cu indicarea/mar-
carea numărului de referința, modelul articolului 
atribuit numărului de lot oferit.  * În ofertă se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat. * 
Instrumentarul trebuie să fie marcat de către 
producător, în mod lizibil, permanent, cu marca-
jul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu 
marcajul numelui producătorului și codul produ-
sului, cu marcajul CE.

buc 20 45
0

9000.00

144
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Retractor 
tip ALLI-

SON

Retractor tip ALLISON lungime 320mm (±2 mm), 
lățime 54mm, fenestrat, din oțel inoxidabil, re-
utilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 1

3,
90

0

3900.00

145
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Pensă 
pentru his-
terectomie 
PHANEUF

Pensă pentru histerectomie PHANEUF, lungime 
200mm (±2 mm), cu branșe curbate, serate, 
dinți 1x2. Nesteril, duritatea metalului în limitele 
40-48 HRC confirmată prin certificat de la pro-
ducător.  *Certificat CE conform Directivei 93/42/
CEE valabil - copie confirmată prin semnătura 
Participantului. *Declarație de conformitate CE – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.   *Certificat ISO 13485 – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  *Cat-
alogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice cu indicarea/marcarea numărului de 
referința, modelul articolului atribuit numărului 
de lot oferit.  * În ofertă se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. * Instrumentarul trebuie 
să fie marcat de către producător, în mod lizibil, 
permanent, cu marcajul fabricii producătoare 
(emblema sau sigla); cu marcajul numelui pro-
ducătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

buc 10 20
0

2000.00
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146
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Pensă he-
mostatică 
tip Koch-

er-Ochsner

Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 
200 mm (±2mm), cu branșe curbate, serate, 
dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, 
duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confir-
mată prin certificat de la producător.  *Certificat 
CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 25

1,
40

0

35000.00

147
Necesități 
instrumentar 
Bloc Operator

Forceps 
tunnelling 
tip HALL-

MAN

Forceps tunnelling tip HALLMAN, lungime 
340cm (±2mm), cu dublă joncțiune, branșe in-
elare serate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nes-
teril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC 
confirmată prin certificat de la producător.  *Cer-
tificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil - 
copie confirmată prin semnătura Participantului. 
*Declarație de conformitate CE – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.   *Cer-
tificat ISO 13485 – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  *Catalogul pro-
ducătorului/prospecte/documente tehnice 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 conform catalogului 
prezentat. * Instrumentarul trebuie să fie marcat 
de către producător, în mod lizibil, permanent, 
cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau 
sigla); cu marcajul numelui producătorului și 
codul produsului, cu marcajul CE.

buc 2 22
0

440.00

148

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Set trocar
Set trocar (teaca si stilet); Diametru 5,5 mm; Lun-
gime: 100 mm; Capăt distal teaca: oblic; Valvă de 
protecție: titan magnetică; varf stilet: piramidal;

buc. 10

60
00

.0
0

60000.00

149

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Set trocar
Set trocar (teaca si stilet); Diametru 10 mm; Lun-
gime: 100 mm; Capăt distal teaca: oblic; Valvă de 
protecție: titan magnetică; varf stilet: piramidal;

buc. 10

60
00

.0
0

60000.00

150

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

 Electrod 
L-Hook 
pentru 

coagulare 
si disectie

electrod tip cârlig fără aspiraţie, lungime 36 cm, 
diametru electrod 5 mm. buc. 6

35
44

.0
0

21264.00

151

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Electrod 
bilă pentru 
coagulare 

Electrod tip bila fără aspiraţie, lungime 36 cm, 
diametru electrod 5 mm buc. 6

35
44

.0
0

21264.00
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152

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Foarfece 
METZEN-

BAUM   

Foarfece METZENBAUM  Ø 5MM / 330 mm, mo-
nopolar buc. 10

10
00

0.
00

100000.00

153

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Irigator-as-
pirator(5 

mm.) 

Irigator-aspirator(5 mm.); lungime 36 cm; dia-
metru 5 mm; buc. 5

25
00

.0
0

12500.00

154

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Pensa 
univer-

sală(atrau-
matică)

Pensa universală(atraumatică); D-5mm; L-33-
36cm;  buc. 10

80
66

.0
0

80660.00

155

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Pensa 
prindere 

Pensa prindere fenestrata ; - acţiune dublă; 
D-5mm; L=33-36cm;  buc. 10

80
66

.0
0

80660.00

156

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Pensa 
prindere Pensa prindere;- 3x2 dinţi; D=5mm; L=33-36cm;  buc. 4

80
66

.0
0

32264.00

157

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Pensa 
disector

Pensa disector:- curbă; acţiune dublă; D-5mm; 
L - 33-36cm; buc. 4

80
66

.0
0

32264.00

158

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Clip apli-
cator Compatibil cu clame medium-large, D-10 mm buc. 5

15
00

0.
00

75000.00

159

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Aplicator- 
impingator 
de noduri(-

Pusher)

Din oţel inoxidabil, D-5mm, L-33 cm buc. 2

20
00

.0
0

4000.00

160

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Forceps 
chirurgical 

bipolar 
autoclavabil 

pentru 
intervenții 

chirurgicale 
deschise

 Functie de sigilare a vaselor cu cablu de conectare cu funcție de au-
torecunoastere a instrumentului compatibil cu unitatea electrochiru-
rgicală Lamidey Nouri SEAL II  aflată în dotarea instituției. Lungimea 
220mm, bransele curbate.

buc. 2

40
00

0.
00

80000.00

161

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Optică 
laparoscop-

ică 0⁰

TELESCOPE 0°, Ø 10mm, 
WL 307mm (±7mm) buc. 1

50
00

0.
00

50000.00

162

Necesitati  
Bloc Operatii 
instrumen-
tariu laparos-
copie

Optică 
laparoscop-

ică 30⁰

TELESCOPE 30°, Ø 10mm, 
WL 307mm (±7mm) buc. 1

50
00

0.
00

50000.00

163
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Trocar artro-
scopic

Trocar artroscopic cu sistem de autoblocare din inox autoclavabil. 
compatbil cu turn artroscopic Richard Wolf.Sa prezinte 2 robi-
nete.6mm,lungime 215mm 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la Oferta 
tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format 
electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identi-
ficat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.

buc. 1

17
00

0.
00

17000.00
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164
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Pensa ar-
troscopica 

dreapta

Pensa artroscopica (punch) dreapta .Dreapta 
cu profil de 2mm+/-0,5mm,latimea muscaturii 
2mm+/-0,5mm,latimea totala 3mm,lungimea de 
lucru 13cm,profil inox autoclavabil. 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - 
obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 2

13
00

0.
00

26000.00

165
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Pensa ar-
troscopica 
angulata

Pensa artroscopica (punch) angulata .Angulata  
spre stinga diamentrul 4 mm+/-0,5mm,latimea 
totala 4mm,lungimea de lucru 13cm,inaltimea 
muscaturii 1,6mm,profil inox autoclavabil.Artrh-
roline punch 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - 
obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

12
00

0.
00

12000.00

166
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Pensa ar-
troscopica 
angulata

Pensa artroscopica (basket punch oval) an-
gulata .Angulata  spre dreapta diamentrul 3 
mm+/-0,5mm,latimea totala 4mm,lungimea de 
lucru 13cm,inaltimea muscaturii 1,6mm,profil 
inox autoclavabil.Arthroline punch 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - 
obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

12
00

0.
00

12000.00

167
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Pensa ar-
troscopica 

ovala 

Pensa artroscopica ovala dreapta(basket punch 
oval),cu prfil de 2mm,+/-0,5mm,latimea musca-
turii de 3mm +/-0,5mm si latimea totala a virfului 
de 5mm+/-1mm,lungimea de lucru 13cm,profil 
inox autoclavanil .                
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 2

12
00

0.
00

24000.00
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168
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Pensa ar-
troscopica 

ovala 

Pensa artroscopica ovala curba in sus,cu prfil de 
2mm,+/-0,5mm,latimea muscaturii de 3mm +/-0,5mm 
si latimea totala a virfului de 5mm+/-1mm,lungimea 
de lucru 13cm,profil inox autoclavanil . 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obliga-
tor.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va 
anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

12
00

0.
00

12000.00

169
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Pensa ar-
troscopica 

punch

Pensa artroscopica (punch) dreapta .Dreapta cu profil 
de 3mm+/-0,5mm,latimea    muscaturii 3mm+/-0,5m-
m,latimea totala 5mm,lungimea de lucru 13cm,profil 
inox autoclavabil. 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obliga-
tor.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va 
anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 2

12
00

0.
00

24000.00

170
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Foarfece 
artroscopic 

drept 

Foarfece artroscopic drept cu cioc 3,5mm,+/-0,5m-
m,lungimea de lucru 13cm,cu prfil de inox autoclav-
abil. 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obliga-
tor.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va 
anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

10
00

0.
00

10000.00

171
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Pensa cu 
muscatira 
in spate

Pensa punch cu muscatura in spate(retrograde cutting 
action) diametrul tecii 4mm+/-0,5mm,lungimea de 
lucru 13cm,profil inox autoclavabil. 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obliga-
tor.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va 
anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

14
00

0.
00

14000.00

172
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Microfrac-
turator 

Instrument artrocopic pentru microfracturi din inox 
autoclavabil cu miner ,virful angulat la 35 grade 
.Lungimea totala 16cm +/-2cm 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obliga-
tor.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va 
anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

60
00

.0
0

6000.00
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173
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Raspa ar-
troscopica 

Raspa artroscopica din inox autoclavabil,cu min-
er ,cu virf convex rugos.6,5x15mm).Lungimea 
totala 140mm. 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - 
obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

40
00

.0
0

4000.00

174
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Micro-
foarfece 

artroscopic

Microfoarfece artroscopic drept lungimea mus-
caturii 3,4mm din inox lungimea de lucru 13cm. 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - 
obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

12
00

0.
00

12000.00

175
Necesități 
instrumentar 
artroscopic

Ciupitor 
artroscop-
ic(punch)

Arttroscopic punch cu cioc drept din inox ,in-
altimea muscaturii 1,6mm.inox autoclavabil 
,lungimea de lucru 13cm. 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - 
obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 2

30
00

.0
0

6000.00

176

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Uroloogie

Optica 
pentru 

cistoscop

Telescope oblic 30°, diametru 4 mm, 
lungimea 30 cm, autoclavabil, fibra op-
tica de transmitere a luminii incorporat                                                                                                                                       
      *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica 
- obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

50
00

0.
00

50000.00
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177

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Uroloogie

Optica 
pentru 

cistoscop

Telescope  0°, diametru 4 mm, lungimea 
30 cm, autoclavabil, fibra optica de 
transmitere a luminii incorporat                                                                                                                                       
      *Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica 
- obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

50
00

0.
00

50000.00

178

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Uroloogie

Mecanism 
de deflec-

tie

Mecanism de deflectie a cateterelor pentru cis-
toscop 
cu 2 canale de lucru cu lacat si loja de directie 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - 
obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 2

15
00

0.
00

30000.00

179

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Uroloogie

Forceps de 
extractie

Forceps de extractie a corpilor straini 
7 Fr., mobilitate dubla a partii lucrative de fixare,  flexi-
bile, lungimea  40 cm 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obliga-
tor.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va 
anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 2

12
00

0.
00

24000.00

180

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Uroloogie

Teaca 
cistoscop-

ului

20 Fr., cu obturator si 2 LUER-Lock conectoare .                
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

12
00

0.
00

12000.00

181

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Uroloogie

Video-ure-
teroroscop 

Video-Ureterorenoscop Flexibil (Cimp de vedere frontal , ung-
hi-90  grade. Adâncimea câmpului de vedere 3-50 mm.Flux 
de lumina prin fibra optica. Defleția distala: sus-270 grade , 
jos-270 grade. Lungimea 650 mm, Diametrul de inserție max-
imum 9,6 Fr. Canal de lucru 3,6 Fr.Compatibil cu video-procer-
orul UTV-100, aflat in dotare. 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se va anexa la 
Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în 
format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat conform catalogului prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.

buc. 2

24
00

0.
00

48000.00
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182

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Uroloogie

Fibra laser

365  microni,  (pentru 20 de utilizari ) pentru 
Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu 
laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical). 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - 
obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 2

26
00

0.
00

52000.00

183

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Uroloogie

Fibra laser 

550  microni,  (pentru 20 de utilizari ) pentru 
Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu 
laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical). 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - 
obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 2

26
00

0.
00

52000.00

184

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Uroloogie

Ureterore-
noscop 

rigid 

Ureterorenoscop rigid 
(diametrul 8 – 9,5 Ch., canal de lucru cu traiect 
drept - 5 Ch., lungimea 43 cm, optica – 6 grade ) 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - 
obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 1

14
00

00
.0

0
140000.00

185

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Uroloogie

Forceps 
de litoex-

tractie

Forceps de litoextractie pentru ureteroscop (rig-
id, Diametru 4 Fr., lungimea 60 cm). 
*Certificat CE - se va anexa la Oferta tehnica - 
obligator.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - se 
va anexa la Oferta tehnica - obligator. 
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 2

12
00

0.
00

24000.00
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187

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Pensa cap-
sulorexis 
Utrata 
, curba, 
titan

Lungimea totala 105 - 112 mm, miner rotunjit, 
dinti 10.5 - 11.5 mm

buc. 20 20
00 40000.00

188

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Pensa cap-
sulorexis 
Utrata , 
dreapta, 
titan

Lungimea totala 102 - 11 mm, miner rotunjit, 
dinti 10.5 - 11.5 mm

buc. 10 20
00 20000.00

189

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Pensa mi-
crochiru-
rgicala 
Castrovie-
jo, miner 
plat, titan

Lungimea totala 100 - 105 mm, platforma 4 - 6 
mm , dinti 0.3 mm

buc. 30 20
00 60000.00

190

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Portac , 
titan

Lungimea totala 115 - 125 mm, miner rotunjit, cu 
branse curbe de 7.5 - 11  mm , latimea virfurilor 
0.4 mm

buc. 8

25
00 20000.00

191

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Foarfece 
pentru 
capsuloto-
mie, titan

Lungimea totala 110 - 115 mm, miner rotunjit, 
cu lame de taiere curbe de 8.5 - 11  mm , latimea 
virfurilor 0.15 -0.3 mm

buc. 10 25
00 25000.00

192

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Foarfece 
pentru 
conjuncti-
va, titan

Lungimea totala 110 -  125 mm, curb, cu lame de 
taiere 16 - 20  mm, virfuri ascutite 
 partea taietoare, curba

buc. 6

25
00 15000.00

193

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Pensa 
micro-
chirurgica-
la  pentru 
sutura , 
titan

Lungimea totala 85 - 115 mm,, miner plat, angu-
lata la 45 gradela si 8-12 mm de virf,  platforme 
innodare 4.5 - 6 mm buc. 10 25

00 25000.00

194

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Pensa 
micro-
chirurgi-
cala  pen-
tru legare 
(capsulara) 
, titan

Lungimea totala 85 - 115 mm, curba, miner ro-
tunjit, platforme innodare 4.5 - 6 mm

buc. 15 25
00 37500.00

195

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Spatulă 
micro-
chirugicală  
dreaptă 
pentru 
chirurgia 
oftalmica

 0,4 mm, lungimea 14 mm,  lungimea totală 120 
mm

buc. 6

25
00 15000.00

196

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Pensa pen-
tru plierea 
cristali-
nului (IOL 
folding), 
titan

Lungimea totala 110 -115 mm, angulata la 45 
grade.

buc. 1

50
00 5000.00

197

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Cioper-ma-
nipulator 
pentru 
chirurgia 
oftalmica, 
titan

Cu taiere laterala, lungime totala 120 - 125 mm, 
cirlig 1.25 - 1.5 mm

buc. 10 25
00 25000.00

198

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Cioper 
nucleu, 
titan

Cu taiere retrograda, lama 1.2 mm, cu virf rotunjit
buc. 5

25
00 12500.00

199

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Piesa 
irigare- 
aspirare, 
coaxiala

Compatibila cu toate tipurile de facoemulsifica-
toare, virf curb, reutilizabila buc. 5

80
00 40000.00
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200

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Set irigare 
+ aspirare, 
pentru 
tehnica 
bimanuala

Compatibila cu toate tipurile de facoemulsifica-
toare, virf curb, reutilizabile 

buc. 3

50
00 15000.00

201

Necesități 
instrumentar 
endoscopic, 
Oftalmologie

Tonometru 
Maclacov

Set de 2 greutati de 10 grame, inclusiv rigle pen-
tru masurare buc. 2

40
00 8000.00

  Totat:       5,448,036.00  

 
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 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 de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republi-
can Timofei Moșneaga, pentru anul 2023

Din 27.09.2022 

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 Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chi-

rurgical conform necesităților IMSP Spitalul 
Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru 
anul 2023

 
Informații despre obiectul achiziției:

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Denumirea 
poziției Descriere

Uni-
tatea de 
măsura

Canti-
tatea 
totală 

Preț cu 
TVA 

Suma 
estimată

1

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Pensa STAMBERG-
ER mușcător cir-
cular p/u sinusul 
frontal 

Pensa STAMBERGER Punch mușcător circu-
lar p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 
4,5mm,lungimea de lucru 17 cm, cu canal de 
aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la 
Karl-Storz ref.code651065.

buc. 1 10,770.52 10,770.52

2

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Pensa microlar-
ingiana KLAIN-
SASSER curbată 
spre stânga

Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată 
spre stânga, diametru 4 mm, cu conector de 
curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de 
aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER, met-
al, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.
code 8591WL

buc. 1 9,231.87 9,231.87

3

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Pensa  mușcător 
p/u sinusul maxi-
lar, etmoidal

Pensă mușcătoare,  cu lungime de lucru 12,5 cm, 
tăietură, model subțire, cu fălci plate, mușcătură 
3 x4 mm  material inox medical,nesteril,reutiliz-
abil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz 
ref.code453508.

buc. 2 8,206.11 16,412.22

4

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Pensa  mușcător 
p/u sinusul maxi-
lar, etmoidal

Pensă mușcătoare,  cu lungime de lucru 12,5 
cm, tăietură, model subțire, cu fălci plate, 
mușcătură 3 x4 mm  sub unghi de 45  material 
inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, 
sau echivalentul la Karl-Storz ref.code453710.

buc. 1 8,718.99 8,718.99

5

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Decolator- ascipa-
tor   FREER

Decolator - aspirator , cu miner de lucru de  lun-
gime 19 cm material inox medical,nesteril,reuti-
lizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz 
ref.code474001.

buc. 5 5,128.82 25,644.10

6

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Decolator  FREER

Decolator  dublu, semi- ascutit cu miner de luc-
ru de  lungime 20 cm material inox medical,nes-
teril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la 
Karl-Storz ref.code474000.

buc. 5 3,077.29 15,386.46

7

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Chiureta pentru 
sinus maxilar

Chiureta pentru sinus maxilar  ovala cu 
lungimea de lucru  19 cm  sub 90  grade ,materi-
al inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, 
sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 628715.

buc. 2 3,077.29 6,154.58

8

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Chiureta pentru 
sinus maxilar

Chiureta pentru sinus maxilar  ovala cu 
lungimea de lucru  19 cm  sub 55  grade ,materi-
al inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, 
sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 628715.
Karl-Storz ref.code 628712.

buc. 2 3,077.29 6,154.58

9

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Laringoscop op-
erator WEERDA 
pentru adoles-
cenți și maturi 17 
cm (8588 BV, Karl 
Storz),p/u operatii 
laringiene

Pentru operatii videoendoscopice laringiene, 
cu bransele mobile si partile laterale deschise, 
cu posibilitatea maririi diapazonului de lucru 
endolaringean, cu canal pentru fixarea opticii 
(8575 AV), cu folosirea conductorului optic 8590 
GF, canal pentru aspirarea fumului 8588 M, 
canula injector 8588 K si sistem de fixare a larin-
goscopului 8575 K.   

buc. 1 10,257.64 10,257.64
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10

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Foarfeca laringiana 
8594 B p/u operatii 
microendoscopice 
laringiene

Curbate in sus la 45°, lungimea 23 cm. buc. 1 5,128.82 5,128.82

11

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Cirlig pentru ure-
chi Wagener 

Cirlig are miner lung cilindric.Arborele lui -lung 
conic,are un capat tocit asemanator unui bu-
ton,care este indreptat in  sus intr-un unghi 
drept.Lungimea totala instrumentului 15.5 
cm.Instrument se utilizeaza pentru a extrage 
corpuri straine si a manipula structuri deli-
cate,cum ar fi grefele timpanice

buc. 10 359.02 3,590.17

12

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Pensa-baioneta 
de coagulare 
bipolara cu aspi-
ratie

Pensa de coagulare bipolara cu aspiratie 
izolat,in forma de baioneta,tocit,cu canal de 
aspiratie inegrat si oficiu de taiere,virf 1,4 
mm,lungimea totala instrumentului 20 cm.com-
patibil cu Ref:844320 KARL STORZ

buc. 2 615.46 1,230.92

13

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Lame shaver p/u 
sinusurile nazale 
(echivalentul la 
Karl-Storz ref.code 
41203KNB)

Lame shaver p/u sinusurile nazale  , metal, res-
terilizabil, taiere zimțata interna. Lame taiere, 
aspirație, Ø 4mm,  curbe 65°, taiere zimțata 
interna,L-120mm,compatibil cu mâner-shaver 
DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echiva-
lentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB.

buc. 3 8,206.11 24,618.33

14

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Sinus-burghiu 
55°  p/u sinusurile 
nazale 

Sinus-burghiu pentru sinusurile nazale 
,metal,resterilizabil ,curbe 55° ,cilindric,de-
ametru-drill 3.6 mm,deametru arborelui 4 
mm,lungimea totala 12 cm.Compatibil cu min-
er-shaver DrillCut-X 40712050.Echivalentul la 
Karl-Storz cu ref.cod 41303WN

buc. 2 16,412.22 32,824.44

15

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții ORL

Pensa HEUWIESER 
Antrum Grasping

Pensa HEUWIESER Antrum Grasping ,este pensa 
de apucare,p/u antrum,falci curbate in jos 140 
grade,maxilara mobila deschidere inapoi 155 
grade.Lungimea de lucru 10 cm.Echivalentul la 
Karl-Storz cu ref.cod 653006

buc. 2 9,847.33 19,694.67

16

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Blefarostat tip 
KERSHNER

Blefarostat tip KERSHNER ajustabil, reversibil 
pentru amplasarea nazala si temporala, lamele 
fenestrate 15mm, lungimea totala 75mm. 
Material inox medical, nesteril, reutilizabil, pla-
cat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, oblig-
atoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima 
deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pen-
tru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 15 6,005.85 90,087.71
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17

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Spatulă oftalmo-
logică, 12mm

Spatulă oftalmologică, 12mm, angulară 45°, dimensi-
uni lățime 0,5mm x 0,25 mm, lungime totală 108 mm. 
Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu 
crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj 
individual cu sigiliu pentru prima deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul 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, în format electronic 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 catalogului prezentat.

buc. 10 1,297.59 12,975.91

18

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Phaco chopper 
combinat

Phaco chopper - spatulă THOMAS NEUHANN și cârlig 
NAGAHARA. Spatulă phaco de lățimea 0,5mm x 
0,25mm, combinată cu cârlig orizontal de lungime 
1,5mm și margine interioară de 0,9mm, lungime totală 
de 116mm. 
Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu 
crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj 
individual cu sigiliu pentru prima deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul 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, în format electronic 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 catalogului prezentat.

buc. 5 6,222.28 31,111.42

19

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Pensa capsulorex-
is (sistem incru-
cisat)

Pensa capsulorexis sistem incrucisat, lungimea totala 
120 mm, miner rotund d 8mm, partea de lucru an-
gulata, virf ascutit, lungimea 15 mm. dimensiunile in 
lacat latimea 1,4mm X 1,0mm. Nesterila, reutilizabila, 
obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima 
deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul 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, în format electronic 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 catalogului prezentat.

buc. 6 10,257.64 61,545.83

20

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Pensă chirurgicala 
Munich

Pensa Modelul Munich, dinti 1 x 2; 0,35 mm; cu 
platforma conica de legare 5,5 mm; lungimea totala 
100 mm . Material inox nesteril reutilizabil placat 
cu crom grosime minima 0,2mcm, obligatoriu am-
balaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.                                                                                      
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul 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, în format electronic 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 catalogului prezentat.                                                                                                                                      

buc. 10 4,481.56 44,815.62
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Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Pensa GASKIN

Pensă  GASKIN, angulara,cu platforma 11 mm , lun-
gime totala 100 mm. 
Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu 
crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj 
individual cu sigiliu pentru prima deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul 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, în format electronic 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 catalogului prezentat.

buc. 5 55,343.04 276,715.18

22

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Pensa pentru 
legare

Pensa Dardenne de legat angulara 6,5 mm; 
platforma de legare 6 mm; mâner rotund cu 
știft de ghidare; lungimea totala 102 mm. Ma-
terial inox nesteril reutilizabil placat cu crom 
grosime minima 0,2mcm, obligatoriu ambalaj 
individual cu sigiliu pentru prima deschidere.                                                                                                                        
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul 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, în format electronic 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 catalogului prezentat.

buc. 10 4,770.83 47,708.28

23

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Foarfece Castro-
viejo

Foarfece tip Castroviejo cu lungimea totală 106 mm, 
vîrful bont cu lățimea de 0,65 mm. Lama angulară de 
14 mm. Suprafața mată. Mâner plat 7 mm. Material 
inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu 
grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individ-
ual cu sigiliu pentru prima deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul 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, în format electronic 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 catalogului prezentat.                                                                                          

buc. 10 2,000.24 20,002.39

24

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Phacochopper

Phacochopper (separator cristalinian) universal 
tip Rosen  - lungime totala120 mm. Nesteril,  
Reutilizabil, material inoxidabil medical, obliga-
toriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima 
deschidere.  
*Certificat CE si declarație de conformitate CE 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participan-
tului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 6 1,237.07 7,422.43
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Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Sistem irigație 
aspirație bimanu-
ală (set)

Sistem irigație aspirație bimanuală (set) ce constă din: 
1. Piesă de aspirație cu port texturat de 0,3mm, vârf 
conic 21 G / 0,8mm; 2. Piesă de irigație duală cu port 
texturat de 0,5mm, vârf conic 21 G / 0,8mm. 
Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu 
crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj 
individual cu sigiliu pentru prima deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul 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, în format electronic 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 catalogului prezentat.

buc. 4 12,309.17 49,236.66

26

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Sistem de irigație 
aspirație coaxială, 
inclusiv manșon, 
pentru incizia de 
2,4mm

Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus 
în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 
0,3mm, vârf drept.  
Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu 
crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj 
individual cu sigiliu pentru prima deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusul 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, în format electronic 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 catalogului prezentat.

buc. 6 12,309.17 73,855.00

27

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Sistem de irigație 
aspirație coaxială, 
inclusiv manșon, 
pentru incizia de 
2,2mm

Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon 
inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port 
coaxial de 0,3mm, vârf drept.  
Material inox medical, nesteril, reutilizabil, pla-
cat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, oblig-
atoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima 
deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pen-
tru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 6 11,283.40 67,700.41
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Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Phacochopper

Phacochopper (separator cristalinian) tip Naga-
hara   - lungime totala 120 mm, piesa de lucru 
de 0,9 mm lungime, pentru chirurg dreptaci.  
Reutilizabil, material inoxidabil medical, obliga-
toriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima 
deschidere.  
*Certificat CE si declarație de conformitate CE 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participan-
tului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 6 1,237.07 7,422.43

29

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Carapace din 
silicon pentru 
cornee

Carapace din silicon pentru cornee, nesteri-
la, albastra, diametru 18 mm, autoclavabila.                                                                             
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pen-
tru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 2 1,538.65 3,077.29

30

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Set pentru intu-
batie cailor lacri-
male tip Jackson

Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jack-
son cu 2 capete 20 G cu 155 mm lungime cu 
tuburi de silicon 300 mm. Lungimea totala 610 
mm. Material inox medical flexibil al capetelor.                                                                                                                    
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pen-
tru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 15 6,005.85 90,087.71
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Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Portac Castroviejo

Portac Castroviejo cu maner rotund, branse TC; 
varf 0,5 mm latime x branse 10 mm lungime; 
Material  titan, nesteril, reutilizabil , obligato-
riu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima 
deschidere. *Certificat CE cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit – valabil - copie 
confirmată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 6 6,881.85 41,291.10

32

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Injector pentru 
cristaline artifi-
ciale Royale III

Injector pentru cristaline articiale Royale III. Me-
canism cu piston, pentru cartușele C și D pentru 
incizie 1,8 mm, gold tip. 
Reutilizabil, material titan. obligatoriu ambalaj 
individual cu sigiliu pentru prima deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pen-
tru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 6 3,077.29 18,463.75

33

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Foarfece corneal 
SAUTTER,usor 
curbat, 100mm

Foarfece corneal SAUTTER, usor curbat, branse 
fine, bont, lungimea totala 100mm, lungimea 
lamelelor 10mm, lungimea de la virf la pivot - 
14mm. 
Material inox medical, nesteril, reutilizabil, pla-
cat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, oblig-
atoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima 
deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pen-
tru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 5 5,440.65 27,203.26
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34

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Lingura pentru  
enucleere tip 
Wells

Lingura cu latimea 21 mm cu notch 
5x10mm. Lungimea totala 147 mm                                            
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pen-
tru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 1 2,051.53 2,051.53

35

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții OFT

Pensă  GASKIN, 
platforma de 9,0 
mm

Pensă GASKIN, angulara, cu platforma de 9,0 
mm, lungimea totala 107mm. 
Material inox medical, nesteril, reutilizabil, pla-
cat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, oblig-
atoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima 
deschidere.  
*Certificat CE cu anexele corespunzătoare pen-
tru produsul oferit – valabil - copie confirmată 
prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 5 6,380.25 31,901.26

36

Insrtumente 
chirurgicale 
pentru 
interventii 
Urologie

Pensa Babcock

Pensa tip Babcock, cu cremaliera ,lungimea 
200mm 
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 semnătura Participan-
tului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 0 2,796.25 0.00
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Insrtumente 
chirurgicale 
pentru 
interventii 
Urologie

Pensa Babcock

Pensa tip Babcock, cu cremaliera ,lungimea 
240mm 
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 semnătura Participan-
tului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.

buc. 2 129.25 258.49

38

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Pensa de BAKEY

Pensa de BAKEY, Lungimea 210mm, curba cu 
clemariera, Lungimea partii de clemare 55mm, 
sub <90° 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității 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/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrar-
ea bunului.

buc. 2 129.25 258.49

39

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Deprtator de rana 
Volkmann

Departator de rana Volkmann.Lungimea 
250mm, cu 4 dinti, virfuri bonte ,lungimea dinti-
lor 35x4mm cod 06-256-25 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității 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/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrar-
ea bunului.

buc. 2 129.25 258.49
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40

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Deprtator de rana 
Volkmann

Departator de rana Volkmann.Lungimea 
250mm, cu 6 dinti, virfuri bonte,lungimea dinti-
lor 70x7mm  cod 06-259-25 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității 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/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrar-
ea bunului.

buc. 2 451.34 902.67

41

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Oglinda intestina-
la rectala Smith-
Blue

Oglinda rectala. Lungimea 220 mm, dimensi-
unele lamei 25x85mm 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității 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/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrar-
ea bunului.

buc. 2 451.34 902.67

42

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Oglinda rectala 
Czerny

Oglinda rectala.Lungimea 220mm.Lungimea 
lamei 60x30mm 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității 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/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrar-
ea bunului.

buc. 1 4,071.26 4,071.26
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Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Retractor pelvian 
Mark Pelvis

Retractor pelvian Mark Pelvis .Lungimea 
330mm.Lungimea lamei 174x60mm,lungimea 
superioara a lamei 60x45mm cod 06-396-33 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității 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/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrar-
ea bunului.

buc. 1 4,071.26 4,071.26

44

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Retractor abdomi-
nal KELLY

Retractor abdominal KELLY.Lungimea 
260mm,Lama de150x39mm   cod 06-374-26 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității 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/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrar-
ea bunului.

buc. 1 2,154.10 2,154.10

45

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Retractor abdomi-
nal KELLY

Retractor abdominal KELLY.Lungimea 260mm.
Lama de150x57mm     cod 06-375-26 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității 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/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrar-
ea bunului.

buc. 1 495.44 495.44
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Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Colorectală

Deprtator mecan-
ic de rana RICARD 
abdominal cu trei 
oglinzi

Departator mecanic de rana RICARD  cod 06-
492-00 310mm,Oglinda centrala 80x90mm cod 
06-493-00,oglinzile laterale45x80mm  cod 06-
500-00 
Reutilizabil, material inox medical, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității 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/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrar-
ea bunului.

buc. 1 495.44 495.44

47

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
generală

 Pensa porttam-
pon COLLIN , 
drept, 240mm

 Pensa porttampon  COLLIN , drept, cu clemari-
era, 240mm. 
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 semnătura Participan-
tului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 1 4,328.72 4,328.72

48

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracica

 Pensa pen-
tru biopsie 
LLOYND-DAVIS 
, drept, 350mm 
BS-6335

Pensa pentru biopsie   LLOYND-DAVIS,drept, 
350 mm, lungimea de lucru 5 mm. Reutilizabil, 
material inox medical, nesteril.*Certificat CE si 
declarație de conformitate CE în funcție de eval-
uarea 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 Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat.  

buc. 24 969.35 23,264.32
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49

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
toracica

 Pensa pentru 
biopsie YEOMAN , 
drept, 385mm

Pensa pentru biopsie   YEOMAN,drept,385 mm, 
lungimea de lucru 5.8 mm. Reutilizabil, material 
inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație 
de conformitate CE în funcție de evaluarea con-
formității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, pe suport hârtie și în format 
electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 1 9,744.76 9,744.76

50

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
vasculara

Clamă vasculară 
tip MULLER

Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, pre-
siunea de inchidere minim 350 g material inox 
medical, duritatea metalului in limitele 40-48 
HRC confirmata prin certificat de la producator. 
*Certificat CE sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
- copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit 
– valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, pe suport hîrtie și în format 
electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea 
numarului de referinta/modelul articolului  
atribuit numarului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat.  
* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrar-
ea bunului.

buc. 1 9,744.76 9,744.76

51

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
vasculara

Pencetă vasculară 
atraumatică tip 
DE BAKEY,  150 
mm

Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 
lungime 150 mm (+/-1mm), tip ultralight, 
branșe dreptedințate de tip DE BAKEY (cu can-
elura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medi-
cal, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 
HRC confirmatăprincertificat de la producător. 
*Certificat CE sideclarație de conformitate CE 
înfuncție de evaluareaconformității cu anexele-
corespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil 
- copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului.  
*Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – 
valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaPartici-
pantului.  
*Catalogulproducătorului/prospecte/documen-
tetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic 
obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de 
referința/modelularticoluluiatribuitnumărului 
de lot oferit.  
* Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpen-
tru a putea fi identificat conform catalogulu-
iprezentat.

buc. 3 512.88 1,538.65
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52

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca  
(Intervenții 
cardiochiru-
rgicale min-
im-invazive) 
(M.I.C.S.)

                      Aprox-
imator de artera 
mamara in-
terna “Yilmaz”.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                     

Aproximator suspendor de artera mamara 
interna, pentru interventii cardiace min-
im-invazive “Ylmaz”. Corpul instrumentului 
din nitinol fiind compatibil pentru pozition-
are modelabila. Capatul distal proiectat cu 
doua cleme bulldog. Lungimea instrumen-
tului 220mm. Reutilizabil.   (Asemanator 
codului de referinta Delacroix DC81010-00)                                                                  
*Certificat CE și declarație de conformitate CE 
cu anexele corespunzătoare pentru produsul 
oferit – valabil - copie confirmată prin semnătu-
ra Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 1 31,798.68 31,798.68

53

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca  
(Intervenții 
cardiochiru-
rgicale min-
im-invazive) 
(M.I.C.S.)

Spatula flexibila 
pentru interventii 
cardiace min-
im-invazive

Spatula flexibila pentru interventii cardiace min-
im-invazive. Lungimea instrumentului 220mm, 
lungimea platoului scapulei 65mm, latimea 
platoului scapulei 15mm. Material rezistent, re-
utilizabil. (Asemanator codului de referinta Dela-
croix DC82122-22)*Certificat CE și declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 1 9,744.76 9,744.76

54

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca  
(Intervenții 
cardiochiru-
rgicale min-
im-invazive) 
(M.I.C.S.)

Retractror aortic 
de mînă. 

Retractor aortic de mînă pentru interventii 
cardiace minim-invazive , cu suprafata de 
contact texturata, cu latimea suprafetei de 
20mm.   Lungimea instrumentului reglabil in 
limitele: 230-300mm (Asemanator codului de 
referinta Delacroix DC33020-20) *Certificat CE 
și declarație de conformitate CE cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participan-
tului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 1 20,515.28 20,515.28
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55

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca  
(Intervenții 
cardiochiru-
rgicale min-
im-invazive) 
(M.I.C.S.)

3D Retractor atri-
al pentru valva 
Mitrala si valva 
Tricuspida. 

3D Retractor Atrial pentru interventii cardiace 
minim invazive cu fixator pe perete extern a 
cutiei toracice din material antiderapant. Re-
tractorul include 3 lamele atriale de dimensiuni: 
35mm x 30mm, 35mm x 40mm, 35mm x 50mm. 
Lamele fiind compatibile cu vizualizare pentru 
valva mitrala si valva tricuspida, fiind compati-
bile cu loc de fixare pentru lamela adaugatoare 
flexibila.  (Asemanator codului de referinta Dela-
croix DC81115-00)   *Certificat CE și declarație 
de conformitate CE cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 1 78,470.93 78,470.93

56

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca  
(Intervenții 
cardiochiru-
rgicale min-
im-invazive) 
(M.I.C.S.)

Lamela flexibila 
aditionala pentru 
3D Retractor atrial   
Pentru inter-
venții cardiace 
minim-invazive 
(MICS)   

Lamela flexibila pentru 3D Retractor Atrial 
pentru interventii cardiace minim invazive, com-
patibil din lotul precedent (Asemanator codului 
de referinta Delacroix DC81117-94)   *Certificat 
CE și declarație de conformitate CE cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participan-
tului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 1 4,615.94 4,615.94

57

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca  
(Intervenții 
cardiochiru-
rgicale min-
im-invazive) 
(M.I.C.S.)

Portac cardio-
chirurgical min-
im-invaziv

Portac  pentru interveții cardiochirurgicale min-
im-invazive din material Tungsten, pentru fire 
de sutura de la 2/0 până la 5/0,  lungimea instru-
mentului 250mm (+/-5mm), grosimea 5 si 6mm 
(+/-2mm), branșele curbate. Mâner acoperit cu 
polimer antiderapant.    (Asemanator codului 
de referinta Delacroix DC80019-25 )   *Certificat 
CE și declarație de conformitate CE cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participan-
tului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 1 32,824.44 32,824.44
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58

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Foarfeca-micro 
Jacobson 90  °

  Foarfeca micro- Jacobson SuperGrip. Lungimea 
instrumentului 210mm. Minerul rotund, 
acoperit cu material antiderapant lungimea 
branselor de 10mm cu unghi de inclinare: 90° 
(Asemanator codului de referinta Delacroix 
DC20063-21S)              *Certificat CE și declarație 
de conformitate CE cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 3 18,463.75 55,391.25

59

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Foarfeca-micro 
Jacobson 125  °

  Foarfeca micro- Jacobson SuperGrip. Lungimea 
instrumentului 210mm. Minerul rotund, 
acoperit cu material antiderapant lungimea 
branselor de 10mm cu unghi de inclinare: 125° 
(Asemanator codului de referinta Delacroix 
DC20064-21S)              *Certificat CE și declarație 
de conformitate CE cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 3 18,463.75 55,391.25

60

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Foarfeca-micro 
Jacobson 45  °

  Foarfeca micro- Jacobson SuperGrip. Lungimea 
instrumentului 210mm. Minerul rotund, 
acoperit cu material antiderapant lungimea 
branselor de 10mm cu unghi de inclinare: 45° 
(Asemanator codului de referinta Delacroix 
DC20061-21S)              *Certificat CE și declarație 
de conformitate CE cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 3 18,463.75 55,391.25
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61

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Micro-pensă cu 
varf ascutit

  Micro-pensa cu maner rotund si contraba-
lansare, varfurile platformei drepte, ascutite 
platformele acoperite cu strat de diamonit fiind 
posibila prindere fiabila. Lungimea instrumen-
tului 210mm (+/-20mm).  (Asemanator codului 
de referinta Aesculap FM599R)  *Certificat CE și 
declarație de conformitate CE cu anexele co-
respunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participan-
tului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 3 4,103.06 12,309.17

62

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Micro-pensă 
DeBekey cu varf 
rotund

  Micro-pensa cu maner rotund si contraba-
lansare, varfurile platformei drepte, rotunde 
platformele DeBekey. Lungimea instrumentului 
210mm (+/-20mm). (Asemanator codului de 
referinta Aesculap FM600R)  (  *Certificat CE și 
declarație de conformitate CE cu anexele co-
respunzătoare pentru produsul oferit – valabil 
- copie confirmată prin semnătura Participan-
tului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 3 4,103.06 12,309.17

63

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Micro-pensă cu 
branse inclinate la 
60°, pentru prel-
evare de artera 
mamara

  Micro-pensa cu maner drept fara contrabalan-
sare, varfurile platformei DeBekey atraumatice 
inclinate la 60°, lungimea platformilor 20,0mm, 
latime 2,0mm. Presiunea de prindere 200g. 
Lungimea instrumentului 210mm (+/-5mm). 
(Asemanator codului de referinta Delacroix 
DC13500-20) (  *Certificat CE și declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 3 3,897.90 11,693.71
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64

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Micro-portac pen-
tru artera coronar-
iana 9/0-7/0

  Micro-portac pentru artera coronariana. 
Lungimea instrumentului 210mm, cu manere 
rotunde acoperite cu material antiderapant. 
Bransele drepte cu grosimea 0,8mm acoperite 
cu strat de diamonit pentru prindere fiabila. 
Destinat pentru firele de sutura: 9/0 ->7/0  
(Asemanator codului de referinta: Delacroix 
DC50202-21S) *Certificat CE și declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 3 18,156.02 54,468.06

65

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Micro-portac pen-
tru artera coronar-
iana 10/0-7/0

  Micro-portac pentru artera coronariana. 
Lungimea instrumentului 205mm, cu manere 
rotunde acoperite cu material antiderapant. 
Bransele drepte cu grosimea 0,5mm acoperite 
cu strat de diamonit pentru prindere fiabila. 
Destinat pentru firele de sutura: 10/0 ->7/0  
(Asemanator codului de referinta: Delacroix 
DC50102-21S) *Certificat CE și declarație de 
conformitate CE cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 3 18,156.02 54,468.06

66

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Clamp aortic pari-
etal DeBekey

  Clamp aortic parietal DeBekey ”Liddle”  cu 
bransele curbate DeBekey atraumatice, 
lungimea isntrumentului:255mm (+/-10mm) 
(Asemanator codului de referinta: Delacroix 
DC40460-25)  *Certificat CE și declarație de con-
formitate CE cu anexele corespunzătoare pentru 
produsul oferit – valabil - copie confirmată prin 
semnătura Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – 
valabil - copie confirmată prin semnătura Partic-
ipantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/docu-
mente tehnice, în format electronic 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 catalogului 
prezentat. 

buc. 3 12,822.05 38,466.14
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67

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Disector pentru 
vase Forceps Baby 
MIXTER

 Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps 
Lungimea instrumentului 17cm (+/-5cm), bransele 
curbate (Asemanator codului de referinta Aesculap 
BJ012R)*Certificat CE și declarație de conformitate CE 
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, în format electronic 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 catalogului prezentat. 

buc. 2 4,103.06 8,206.11

68

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Disector pentru 
vase Forceps Baby 
MIXTER

 Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps 
Lungimea instrumentului 17cm (+/-5cm), bransele 
curbate (Asemanator codului de referinta Aesculap 
BJ012R)*Certificat CE și declarație de conformitate CE 
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, în format electronic 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 catalogului prezentat. 

buc. 2 4,103.06 8,206.11

69

Instrumente 
chirurgicale 
pentru bloc 
operator 
Chirurgie 
Cardiaca 

Disector pentru 
vase Forceps Baby 
MIXTER

 Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps 
Lungimea instrumentului 17cm (+/-5cm), bransele 
curbate (Asemanator codului de referinta Aesculap 
BJ012R)*Certificat CE și declarație de conformitate CE 
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, în format electronic 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 catalogului prezentat. 

buc. 2 4,103.06 8,206.11

70

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Neuro-
chirugie

HI-LINE XS TWIST 
DRILL II D1.5MM

burghiu reutilizabil  I D1.5MM compatibil cu HI-LINE 
XS 
Reutilizabil, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura și ștampila Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil 
- copie confirmată prin semnătura și ștampila Partici-
pantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hârtie și în format electronic oblig-
atoriu, 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 catalogului prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 2 2,796.25 5,592.51



229

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

71

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Neuro-
chirugie

HI-LINE XS DIA-
MOND BURR II 
D5.0MM

burghiu reutilizabil  II D5.0 MM compatibil cu HI-LINE 
XS 
Reutilizabil, nesteril. 
*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-
mată prin semnătura și ștampila Participantului.  
*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil 
- copie confirmată prin semnătura și ștampila Partici-
pantului.  
*Catalogul producătorului/prospecte/documente 
tehnice, pe suport hârtie și în format electronic oblig-
atoriu, 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 catalogului prezentat.  
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea 
bunului.

buc. 2 2,302.64 4,605.29

72

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Neuro-
chirugie

HI-LINE XS ROSEN 
BURR II D4.0MM

burghiu reutilizabil  II D4.0MM compatibil cu HI-LINE 
XS 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele core-
spunzătoare 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 oblig-
atoriu, 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 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 special-
izate 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.

buc. 1 3,209.58 3,209.58

73

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Neuro-
chirugie

HI-LINE XS ROSEN 
BURR II D5.0MM

burghiu reutilizabil  II D5.0MM compatibil cu HI-LINE XS 
*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 
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/modelul articolului atribuit 
numărului de lot oferit.  
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea 
fi identificat 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 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.

buc. 1 15,193.98 15,193.98
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74

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Neuro-
chirugie

HI-LINE XS ROSEN 
BURR II D2.3MM

burghiu reutilizabil  II D2.3MM compatibil cu HI-LINE 
XS 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele core-
spunzătoare 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 oblig-
atoriu, 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 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 special-
izate 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.

buc. 1 2,788.50 2,788.50

75

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Neuro-
chirugie

HI-LINE XS DIA-
MOND BURR II 
D3.1MM

burghiu reutilizabil  II D3.1MM compatibil cu HI-LINE 
XS 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele core-
spunzătoare 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 oblig-
atoriu, 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 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 special-
izate 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.

buc. 1 2,788.50 2,788.50
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76

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Neuro-
chirugie

HI-LINE XS DIA-
MOND BURR II 
D4.0MM

burghiu reutilizabil  II D4.0MM compatibil cu HI-LINE 
XS 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele core-
spunzătoare 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 oblig-
atoriu, 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 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 special-
izate 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.

buc. 1 2,788.50 2,788.50

77

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Neuro-
chirugie

HI-LINE XS NEU-
RO CUTTER II D 
3.1MM

cutter neuro reutilizabil II D3.1MM compatibil cu 
HI-LINE XS 
*Reutilizabil, material inox medical. 
*Certificat CE si declarație de conformitate CE în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele core-
spunzătoare 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 oblig-
atoriu, 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 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 special-
izate 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.

buc. 2 3,386.26 6,772.52
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78

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Neuro-
chirugie

Uretrotom

Uretrotom OTIS, non-optic, cu tăiere la 12´, cu 
capătul distal direct, 16 cm lungime. Compatibil 
cu K. Storz. Sau echivalent cu Cod de referință 
27578A Karl Storz.

buc. 2 18,856.60 37,713.19

79

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Neuro-
chirugie

Litotriptor Punch
Element de lucru pentru Litotriptor Punch (com-
patibil cu R. Wolf ). Sau echivalent cu Cod de 
referință 8654.90 R. Wolf

buc. 2 47,268.19 94,536.39

80

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Neuro-
chirugie

Seringă Reiner-Al-
exander

Seringă pentru evacuarea fragmentelor din 
vezica urinară, 150cc, din sticlă, cu piston met-
alic, autoclavabilă, cu conector compatibil cu 
K. Storz. Sau echivalent cu Cod de referință 
27218EL Karl Storz.

buc. 2 12,894.04 25,788.07

81

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Endou-
rologice

Seringă pentru 
evacuarea frag-
mentelor

Seringă pentru evacuarea fragmentelor din vezi-
ca urinară, 150cc, din sticlă, cu piston metalic, 
autoclavabilă, cu conector compatibil cu R.Wolf. 
Sau echivalent cu Cod de referință 822.31 R.Wolf

buc. 2 11,761.15 23,522.30

82

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Endou-
rologice

Tub de aspirare 
pentru sondele de 
litotriție

Tub de aspirare pentru sondele de litotriție; Ø1,6 
mm; Lungime: 595mm; Compatibil cu sondele 
de litotriție Richard Wolf (Ø 0.8 mm, lungime 
668 mm) aflate în dotarea instituției. Sau echiva-
lent cu Cod de referință BSC P/N 840-784 R. Wolf

buc. 2 9,689.16 19,378.32

83

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Endou-
rologice

Adapter

Adapter pentru forcepsul de litotriție, pentru 
utilizare cu teaca externă a rezectoscopului. Sau 
echivalent cu Cod de referință 27074SZ Karl 
Storz.

buc. 1 4,948.92 4,948.92

84

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Endou-
rologice

Forceps pentru 
litotriție

Instrument pentru fragmentarea calculilor 
mici-medii. Sau echivalent cu Cod de referință 
27074B Karl Storz.

buc. 1 52,768.66 52,768.66

85

Instrumente 
chirurgicale 
pentru inter-
venții Endou-
rologice

Teaca internă a 
rezectoscopului

Teaca internă, rotabilă, cu capătul distal din ce-
ramică. Compatibilă cu rezectoscopul 27050SL 
Karl Storz. Sau echivalent cu Cod de referință 
27050XA Karl Storz.

buc. 5 19,676.45 98,382.24

  Total          2,216,236.89
 
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 exerci-
tare a activității profesionale;
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

Achiziționarea centralizată de Materiale de Sutură Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, 
pentru anul 2023

Din 27.09.2022

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 Achiziționarea centralizată de Materiale de 

Sutură Lista Suplimentară conform necesită-
ților IMSP, pentru anul 2023

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot
Denumire Lot

Descriere

Unitatea 
de  mă-
sură

Prețul 
estimat cu 

TVA
Total Canti-
tate Suma totala

1

Acid poliglicolic USP 0, 
lungimea 75 cm, ac rotund

Acid polyglycolic,Nr 0 75 cm 1ac rotund 
1/2curb 20-30mm, FastSorb Bucată 18

2300 41,400.00

2

Acid poliglicolic USP 0, 
lungimea 75 cm, ac tăietor

USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 tăietor 75 mm. 
Corespunderea grosimii acului cu gro-
simea firului de sutură.

Bucată 16
300 4,800.00

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md
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3

Acid poliglicolic USP 0, 
lungimea 90 cm, ac rotund

USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund- 40 mm.  
Corespunderea grosimii acului cu gro-
simea firului de sutură. 
Corespunderea grosimii acului cu gro-
simea firului de sutură.

Bucată 18

4740 85,320.00

4
Acid poliglicolic 0 ac  tăietor 
26 mm, Glicosorb

PGA 0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 
26mm L-75cm Bucată 18.5 200 3,700.00

5
Acid poliglicolic 0 ac rotund 
26 mm, Glicosorb 

PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
26mm L-75cm Bucată 19.5 500 9,750.00

6
Acid poliglicolic 0 ac rotund 
26 mm, Megasorb

PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
26mm L-75cm Bucată 19.5 500 9,750.00

7

Acid poliglicolic USP 0, 
lungimea 90 cm, rapid ab-
sorbabila, ac rotund 40mm

Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid 
absorb. (polglicolic acid), ac rotund   
40mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 90 cm

Bucată 20
20 400.00

8

Acid poliglicolic USP 1/0, 
lungimea 75 cm, ac rotund

Acid polyglycolic,Nr 1/0 75 cm 1ac ro-
tund 1/2curb 20-30mm Bucată 18

1930 34,740.00

9

Acid poliglicolic USP 1/0, 
lungimea 90 cm, ac rotund 
1/2

Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. 
(polglicolic acid), ac rotund   40 mm, 1/2 
din cerc,1,,lungimea 90 cm

Bucată 20
4330 86,600.00

10

Acid poliglicolic USP 1/0,  
lungimea 90 cm, ac rotund 
3/8

Acid poliglicolic, ac rotund   30 mm, 3/8 
,0,lungimea 90 cmUSP1 (EP4). ac3/8. 30 
mm

Bucată 14
480 6,720.00

11
Acid poliglicolic USP 1 ac 
rotund 37 mm, Glicosorb

USP 1(absorbabil), ac, bold rotund 
1/2x37mm L-75cm Bucată 23 1200 27,600.00

12
Acid poliglicolic  1 ac rotund 
48 mm, Glicosorb

PGA 1(absorbabil)ac, bold rotund 
1/2x48mm L-90cm Bucată 22 1000 22,000.00

13
Acid poliglicolic  2 ac rotund 
48 mm, Glicosorb

PGA 2(absorbabil)ac, bold rotund 
1/2x48mm L-90cm Bucată 22 1000 22,000.00

14
Acid poliglicolic 2/0 ac ro-
tund 20 mm, Glicosorb 

PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 19.5 500 9,750.00

15
Acid poliglicolic 2/0 ac ro-
tund 26 mm, Glicosorb 

PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
26mm L-75cm Bucată 19.5 500 9,750.00

16
Acid poliglicolic 2/0 ac  tăi-
etor 20 mm, Glicosorb

PGA 2/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 18.5 300 5,550.00

17
Acid poliglicolic 2/0 ac  tăi-
etor 26 mm, Glicosorb

PGA 2/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 
26mm L-75cm Bucată 18.5 300 5,550.00

18
Acid poliglicolic 2/0 ac ro-
tund 20 mm, Megasorb

PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 19.5 500 9,750.00

19
Acid poliglicolic 2/0 ac ro-
tund 26 mm, Megasorb

PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
26mm L-75cm Bucată 19.5 500 9,750.00

20

Acid poliglicolic USP 2/0,  
lungimea 75 cm, ac rotund 
20mm

Acid polyglycolic,Nr 2/0 75 cm 1ac rotund 
1/2curb 20mm, FastSorb

Bucată 19
2000 38,000.00

21

Acid poliglicolic USP 2/0,  
lungimea 75 cm, ac rotund 
26mm

PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm 
L-75cm, FastSOrb Bucată 18.5

500 9,250.00

22

Acid poliglicolic USP 2/0,  
lungimea 75 cm, ac rotund 
30mm

Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (pol-
glicolic acid), ac rotund   30-32mm, 1/2 din 
cerc,2/0,lungimea 75 cm

Bucată 20
200 4,000.00

23

Acid poliglicolic USP 2/0, 3 
metric, lungimea 75 cm, ac 
rotund 48mm

Acid poliglicolic USP 2/0 3metric, ac  circular 
1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm Bucată 30

200 6,000.00

24

Acid poliglicolic USP 2/0, 5 
metric, lungimea 75 cm, ac 
rotund 40mm

Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular, 1/2 rotund 
40mm, lungime fir 75cm 
Tipul firului: multifilament impletit si filmat. 
Compozitie: acid poliglicolic (PGA). 
Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. 
Culoare: violet / bej /incolor. 
Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. 
Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin 
resorbtie totala intre 60 si 90 de zile

Bucată 30

576 17,280.00
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25

Acid poliglicolic USP 2/0, 5 
metric, lungimea 75 cm, ac 
rotund 48mm

Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circu-
lar 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm

Bucată 30
400 12,000.00

26

Acid poliglicolic USP 
2/0,lungimea 70 cm, ac 
tăietor

USP 2/0 L- 70cm, 1ac 3/8 tăietor 36 mm. 
Corespunderea grosimii acului cu gro-
simea firului de sutură.

Bucată 17
300 5,100.00

27
Acid poliglicolic 3/0 ac ro-
tund 16 mm, FAstSorb

PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
16mm L-75cm Bucată 18.5 500 9,250.00

28
Acid poliglicolic 3/0 ac ro-
tund 20 mm, FAstSorb

PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 18.5 500 9,250.00

29
Acid poliglicolic 3/0 ac ro-
tund 20 mm, Glicosorb 

PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 19.5 500 9,750.00

30
Acid poliglicolic 3/0 ac ro-
tund 16 mm, Glicosorb 

PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
16mm L-75cm Bucată 19.5 500 9,750.00

31
Acid poliglicolic 3/0 ac  tăi-
etor 20 mm, Glicosorb

PGA 3/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 18.5 500 9,250.00

32
Acid poliglicolic 3/0 ac  tăi-
etor 16 mm, Glicosorb

PGA 3/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 
16mm L-75cm Bucată 18.5 400 7,400.00

33
Acid poliglicolic 3/0 ac ro-
tund  16 mm, Megasorb

PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
16mm L-75cm Bucată 19.5 500 9,750.00

34
Acid poliglicolic 3/0 ac ro-
tund 20 mm, Megasorb

PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 19.5 500 9,750.00

35

Acid poliglicolic USP 3/0, 
2 Metric  lungimea 75 cm, 
2 ace

USP 3/0; Lungimea suturii 75cm;  cu 2 
ace;Lungimea acului (mm) 26;  Curbura 
acului – ½ Taper;                                                                                                                    

Bucată 18.31
100 1,831.00

36

Acid poliglicolic USP 3/0, 2 
Metric  lungimea 75 cm, ac 
rotund 20mm

Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. 
(polglicolic acid), ac rotund   20-23mm, 
1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm

Bucată 20
600 12,000.00

37

Acid poliglicolic USP 4/0,  
lungimea 75 cm, ac rotund 
16 mm, FastSorb

PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
16mm L-75cm

Bucată 18.5
500 9,250.00

38

Acid poliglicolic USP 4/0,  
lungimea 75 cm, ac rotund 
20mm, FastSorb

PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
20mm L-75cm

Bucată 18.5
500 9,250.00

39
Acid poliglicolic 4/0 ac ro-
tund 20 mm, Glicosorb 

PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 18.5 600 11,100.00

40
Acid poliglicolic 4/0 ac ro-
tund 16 mm, Glicosorb 

PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
16mm L-75cm Bucată 18.5 800 14,800.00

41
Acid poliglicolic 4/0 ac  tăi-
etor 20 mm, Glicosorb

PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 19.5 500 9,750.00

42
Acid poliglicolic 4/0 ac  tăi-
etor 16 mm, Glicosorb

PGA 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 
16mm L-75cm Bucată 18.5 500 9,250.00

43
Acid poliglicolic 4/0 ac ro-
tund 16 mm, Megasorb

PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
16mm L-75cm Bucată 18.5 500 9,250.00

44
Acid poliglicolic 4/0 ac ro-
tund 20 mm, Megasorb

PGA 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 18.5 500 9,250.00

45

Acid poliglicolic USP 4/0,  
lungimea 75 cm, ac rotund 
22mm

Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. 
(polglicolic acid), ac rotund   22-23mm, 
1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm

Bucată 20
100 2,000.00

46

Acid poliglicolic USP 4/0, 
1,5metric,  lungimea 75 cm, 
ac rotund 48mm

Acid poliglicolic USP 4/0, 1,5metric, ac  
circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 
75cm

Bucată 30
72 2,160.00

47

Acid poliglicolic USP 5/0, 
lungimea 75 cm, ac rotund 
16mm, FastSorb

PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
16mm L-75cm Bucată 19.5

500 9,750.00

48

Acid poliglicolic USP 5/0, 
lungimea 75 cm, ac rotund 
20mm, FastSorb

PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 18.5

500 9,250.00
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49
Acid poliglicolic 5/0 ac ro-
tund 16 mm, Glicosorb 

PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
16mm L-75cm Bucată 18.5 800 14,800.00

50
Acid poliglicolic 5/0 ac ro-
tund 20 mm, Glicosorb 

PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 18.5 600 11,100.00

51
Acid poliglicolic 5/0 ac  tăi-
etor 16 mm, Glicosorb

PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 
16mm L-75cm Bucată 19.5 400 7,800.00

52
Acid poliglicolic 5/0 ac  tăi-
etor 20 mm, Glicosorb

PGA 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 19.5 400 7,800.00

53
Acid poliglicolic 5/0 ac ro-
tund 16 mm, Megasorb

PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
16mm L-75cm Bucată 18.5 700 12,950.00

54
Acid poliglicolic 5/0 ac ro-
tund 20 mm, Megasorb

PGA 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 
20mm L-75cm Bucată 18.5 700 12,950.00

55

Acid polyglycolic,(Vicril 
rapid),gros. firului 0-1,lung. 
firului 90cm 1ac rotund 
1/2curb 36-45mm

Acid polyglycolic,(Vicril rapid),gros. 
firului 0-1,lung. firului 90cm 1ac rotund 
1/2curb 36-45mm Bucată 19

2000 38,000.00

56

Benzi sutură adezive 6 mm 
x 76 mm

Benzi adezive, hipoalergenice, delicate, 
ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor 
chirurgicale de la nivelul epidermei.  
Dimensiunile: 6 mm x 76 mm: (50 plicuri 
x 3 benzi)/cutie. 

Cutie 200

60 12,000.00

57
Capron chirurgical impletit 
USP 0

Fir capron împletit steril ambalat cate 20 
m USP 0 Bucată 1 1000 1,000.00

58

Capron chirurgical impletit 
USP 1 (EP4); 

1. Capron chirurgical impletit USP 1 
(EP4); 2.Polifilament (multifilament), 
sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 
3.Reacție minimă la nivel de țesut; 
4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip 
bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență 
ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, 
reziztență la oboseală; 8.Sterilizare: ra-
diații Gamma; 9.Ambalare individuală

Bucată 24

1600 38,400.00

59

Capron chirurgical impletit 
USP 2 (EP3)

1. Capron chirurgical impletit USP 2/0 
(EP3); 2.Polifilament (multifilament), 
sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 
3.Reacție minimă la nivel de țesut; 
4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip 
bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență 
ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, 
reziztență la oboseală; 8.Sterilizare: ra-
diații Gamma; 9.Ambalare individuală

Bucată 50

300 15,000.00

60

Capron chirurgical impletit 
USP 2 (EP5); 

1. Capron chirurgical impletit USP 2 
(EP5); 2.Polifilament (multifilament), 
sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 
3.Reacție minimă la nivel de țesut; 
4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip 
bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență 
ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, 
reziztență la oboseală; 8.Sterilizare: ra-
diații Gamma; 9.Ambalare individuală

Bucată 24

400 9,600.00

61
Capron chirurgical nesteril 
EP3 L-250m

Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m, 
bobine Bucată 55 50 2,750.00

62
Capron chirurgical nesteril 
EP3 L-50m

Capron chirur rasucit nesteril USP2/0(EP-
3m)-50m Bucată 70 100 7,000.00

63
Capron chirurgical nesteril 
EP4 L-130m

Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m, 
bobine Bucată 46 50 2,300.00

64
Capron chirurgical nesteril 
EP5 L-80m

Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m, 
bobine Bucată 35 50 1,750.00
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65
Capron din bobine N 3 

Capron din bobine Nr 3  (250 m) nere-
sorbabil, răsucit, alb, nesteril, material de 
sutură/metru

m 1
84000 84,000.00

66
Capron din bobine N 4 

Capron din bobine Nr 4 (130 m) nere-
sorbabil, răsucit, alb, nesteril, material de 
sutură/metru

m 1
78800 78,800.00

67
Capron din bobine N 5 

Capron din bobine Nr 5 (80 m) neresorb-
abil, răsucit, alb, nesteril, material de 
sutură/metru

m 1
95502 95,502.00

68

Cartușe pt stapler liniar  (30 
mm)

Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat 
chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ 
(stapler) de multiplă utilizare de 30 mm

Bucată 340
170 57,800.00

69

Cartușe pt stapler liniar  (60 
mm)

Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat 
chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ 
(stapler) de multiplă utilizare de 60 mm

Bucată 340
220 74,800.00

70

Cartușe pt stapler liniar  (90 
mm)

Cartușe lungime 90 mm;de unică folos-
ință; compatibil cu Stapler liniar reuti-
lizabil.

Bucată 340
100 34,000.00

71

Casete compatibile pentru 
apatrat de sutură mecanică 
de unica folosință

Casete reutilizabile pentru apatrat de 
sutură mecanică universal pentru inter-
vențiile endoscopice pentru țăsuturi și 
structuri vasculare cu lungimea 45 mm 
Caseta de 6 rînduri de clame și me-
canizm de taierea țăsuturilor.

Bucată 300

120 36,000.00

72

Casete compatibile pentru 
apatrat de sutură mecanică 
de unica folosință

Casete reutilizabile pentru apatrat de 
sutură mecanică universal pentru inter-
vențiile endoscopice pentru țăsuturi și 
structuri grosimea mare cu lungimea 45 
mm și mecanizm de taierea țăsuturilor

Bucată 300

60 18,000.00

73

Casete compatibile pentru 
apatrat de sutură mecanică 
de unica folosință

Casete reutilizabile pentru apatrat de 
sutură mecanică universal pentru inter-
vențiile endoscopice pentru țăsuturi și 
structuri grosimea medie cu lungimea 
45 mm Caseta de 6 rînduri de clame și 
mecanizm de taierea țăsuturilor.

Bucată 300

60 18,000.00

74

Casete compatibile pentru 
apatrat de sutură mecanică 
de unica folosință

Casete reutilizabile pentru apatrat de 
sutură mecanică universal pentru inter-
vențiile endoscopice pentru țăsuturi și 
structuri grosimea medie cu lungimea 
60 mm Caseta de 6 rînduri de clame și 
mecanizm de taierea țăsuturilor.

Bucată 300

60 18,000.00

75

Casete compatibile pentru 
apatrat de sutură mecanică 
de unica folosință

Casete reutilizabile pentru apatrat de 
sutură mecanică universal pentru inter-
vențiile endoscopice pentru țăsuturi și 
structuri grosimea mare cu lungimea 
60mm Caseta de 6 rînduri de clame și 
mecanizm de taierea țăsuturilor.

Bucată 300

60 18,000.00

76 Catgut cromat EP. 3.0 Catgut chromat steril, in ambalaj cu ac, 
EP. 3.0 Bucată 5 96 480.00

77
Catgut cromat EP. 3.5

Catgut chromat steril, in ambalaj cu ac, 
EP. 3.5. Ac rotund, lungimea ac: 30, 35 
mm, lungimea fir: 75cm

Bucată 5
350 1,750.00

78
Catgut cromat EP. 4

Catgut cromat steril, in ambalaj cu ac, 
EP. 4. Ac rotund, lungimea ac: 1/2- 35, 40 
mm, lungimea fir: 75cm

Bucată 6
742 4,452.00

79
Catgut cromat EP. 5

Catgut cromat steril, in ambalaj cu ac, EP. 
5 .Ac rotund, lungimea ac: 35,40,50 mm, 
lungimea fir: 75cm

Bucată 10
1920 19,200.00

80 Catgut chromat USP 3/0 USP 3/0 ac bold rotund 15:20mm, L-75 
cm Bucată 4.42 700 3,094.00
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81 Catgut chromat USP 4/0 USP 4/0 ac bold rotund 15:20mm, L-75 
cm Bucată 4.31 600 2,586.00

82 Catgut chromat USP 5/0 USP 5/0 ac bold rotund 15mm, L-75 cm Bucată 4.31 600 2,586.00

83
Catgut cromat USP 0, 
L150cm

Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) 
L=150 cm (steril) Bucată 7 500 3,500.00

84
Catgut cromat USP 1, 5 
Metric, L150 cm

Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) 
L=150 cm (steril) Bucată 8 300 2,400.00

85

Catgut cromat USP 1, L75 
cm

Surgical suture, Chromic Catgut, ab-
sorbable suture,  USP1, 75cm,  1/2 circle 
round bodied, 37mm

Bucată 7
2200 15,400.00

86
Catgut necromat 150 cm, N 
3 metric steril

Catgut necromat 150cm, N 3 metric 
steril Bucată 10 10 100.00

87
Catgut necromat 150 cm, N 
4 metric steril

Catgut necromat 150 cm, N 4 metric 
steril Bucată 10 910 9,100.00

88
Catgut necromat 150 cm, N 
5 metric steril

Catgut necromat 150cm, N 5 metric 
steril Bucată 10 800 8,000.00

89
Catgut necromat 150 cm, N 
6 metric steril

Catgut necromat 150 cm, N 6 metric 
steril Bucată 11 900 9,900.00

90
Catgut necromat 150 cm, N 
7 metric steril

Catgut necromat 150 cm, N 7 metric 
steril Bucată 12 2050 24,600.00

91
Catgut plain EP 3.5

Catgut plain steril, in ambalaj cu ac, EP. 
3.5, Ac rotund, lungimea ac: 30, 35 mm, 
lungimea fir: 75cm, USP 2/0(EP3,5)

Bucată 9
508 4,572.00

92 Catgut plain EP-4, L-75cm Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- 40 mm, 
EP-4, Lungimea firului -75cm, steril Bucată 9 520 4,680.00

93
Catgut plain EP-5, L-75cm

Catgut plan cu ac,lungimea ac: 35, 40, 
50 mm, Lungimea fir -75cm, steril, USP 
1(EP5)

Bucată 9
576 5,184.00

94

Catgut plain, USP-0 
:Lungimea suturii 75 cm,ac 
1/2 rotund  30mm

Catgut plain, USP-0 :Lungimea suturii 75 
cm,ac 1/2 rotund  30mm Bucată 20

480 9,600.00

95

Catgut plain, USP-0 
:Lungimea suturii 75 cm,ac 
1/2 rotund  37mm

Surgical suture, Plain Catgut, absorbable 
suture,  USP0, 75cm,  1/2 circle round 
bodied, 37mm

Bucată 20
200 4,000.00

96

Catgut plain, USP-1 
:Lungimea suturii 75 cm,ac 
1/2 rotund  45mm

Catgut plain, USP-1 :Lungimea suturii 75 
cm,ac 1/2 rotund  45mm

Bucată 20
480 9,600.00

97

Catgut plain, USP-
2:Lungimea suturii 75 cm: 
ac 1/2 rotund 45 mm

Catgut plain, USP-2:Lungimea suturii 75 
cm: ac 1/2 rotund 45 mm Bucată 20

764 15,280.00

98

Catgut plain, USP-
3,Lungimea suturii 75 cm,ac 
1/2 rotund 45mm

Catgut plain, USP-3,Lungimea suturii 75 
cm,ac 1/2 rotund 45mm, USP 3/0(EP3)

Bucată 20
708 14,160.00

99
Catgut USP 0 (4 metri)  
L150cm

Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) 
L=150 cm, fără ac (steril) Bucată 6.5 1244 8,086.00

100

Catgut USP 0 (4 metri)  
L75cm

Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 
0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm 
(steril)

Bucată 5.2
800 4,160.00

101 Catgut USP 0 (EP4) USP 0 (EP4), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 
26 mm, L-75 cm Bucată 6.048 400 2,419.20

102
Catgut USP 1 (4 metric) L75 
cm

Catgut 1(4 metric) 75 cm, cu ac atrau-
matic Bucată 30 120 3,600.00

103
Catgut USP 1 (5 metri)  
L150cm

Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) 
L=150 cm (steril) Bucată 7.4 500 3,700.00

104

Catgut USP 1 (5 metric) 
L75cm 

Catgut USP 1/5metric, ac circular 1/2 
rotund atraumatic , 37mm, lungime fir 
75cm

Bucată 30
2456 73,680.00
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105

Catgut USP 2/0 (3.5 metric) 
L75cm 

Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 
2/0) L=75 cm, ac 26-27 mm, 1/2 cerc, 
rotund (steril)

Bucată 6.048
1496 9,047.81

106
Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac 
L75cm

Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm, steril Bucată 7 60 420.00

107

Catgut USP 2/0 (EP 6) cu ac 
L75-90cm

Catgut USP 2/6  metric, ac circular, 
1/2rotund 50mm, lungime fir 75cm 
/90cm

Bucată 30
548 16,440.00

108
Catgut USP 3/0 (3 metric) 
L150cm 

Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 
3/0) L=150 cm (steril) Bucată 5.7 1000 5,700.00

109

Catgut USP 3/0 (3 metric) 
L75cm 

Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 
3/0) L=75 cm ac 26-30 mm 1/2 cerc, 
rotund (steril)

Bucată 5
1572 7,860.00

110 Catgut USP 4/0 (EP2) USP 4/0 (EP2), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 
17mm, L-75 cm Bucată 6.048 740 4,475.52

111 Catgut USP 5/0 (EP1) USP 5/0 (EP1), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 
17 mm, L-75 cm Bucată 6.048 300 1,814.40

112
Clipuri laparoscopice titan 
LT-300

Clipuri laparoscopice titan LT-300 Bucată 24 3300 79,200.00

113

Electrozi miocardiali pentru 
stimulare temporară USP 
2/0, lungimea 60-70 cm

“Cu 2 ace; 2/0; Lungimea (cm ) – 60-70; 
Forma acului miocardial – 1/2 rotunda, 
25-26mm; Forma acului penetrant - 
taios drept 85-90mm

Bucată 116.127

200 23,225.40

114

Electrozi miocardiali pentru 
stimulare temporară USP 
2/0, lungimea 80-150 cm

Electrozi miocardiali pentru stimulare 
temporară Cu 2 ace, USP 2/0. Lungimea 
(cm ) 80 - 150 
Forma acului miocardial 3/8 
Forma acului penetrant drept

Bucată 13

700 9,100.00

115

Electrozi miocardiali pentru 
stimulare temporară USP 
3/0, 2 ace

Cu 2 ace; 3/0; Lungimea (cm ) – 60-70; 
Forma acului miocardial – 1/2 rotunda, 
17-18mm; Forma acului penetrant - 
taios drept 60-65mm.

Bucată 98.9

200 19,780.00

116

Electrozi miocardiali pentru 
stimulare temporară USP 
3/0, 5 ace

Cu 5 ace; 3/0; Lungimea (cm ) –aprox. 
220 cm; Forma acului toracal – curbata 
d1mm; 4 acele miocardiale d.0,45mm  - 
cu fixarea fina

Bucată 3480

50 174,000.00

117

Electrozi miocardiali pentru 
stimulare temporară USP 
3/0, 5 ace, Tub de protectie

Electrozi miocardiali pentru stimulare 
temporară Cu 5 ace, USP 3/0 
Lungimea (cm ) 60 sau 220 cm 
Forma acului miocardial curved 
Forma acului penetrant curved 
Tub de protectie Polyethylene 1.5 mm

Bucată 2900

5 14,500.00

118

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace 
Poliofelin sintetic liniar si 
polipropilen şi polietilen 
pentru artere coronare USP 
6/0.

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen pentru artere coronare USP 
6/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea 
acului (mm) 13, Curbura acului C-1  3/8 
taper

Bucată 63.24

360 22,766.40

119

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace 
Poliofelin sintetic liniar si 
polipropilen şi polietilen 
pentru artere coronare USP 
7/0. Lungimea acului (mm) 
9, CC

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen pentru artere coronare USP 
7/0. Lungimea suturii (cm) 60, Lungimea 
acului (mm) 9, Curbura acului CC  3/8 
tapercut

Bucată 264.53

72 19,046.16
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120

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace 
Poliofelin sintetic liniar si 
polipropilen şi polietilen 
pentru artere coronare USP 
7/0. Lungimea acului (mm) 
9, C-1

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen pentru artere coronare USP 
7/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea 
acului (mm) 9, Curbura acului C-1  3/8 
taper

Bucată 59

288 16,992.00

121

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace 
Poliofelin sintetic liniar si 
polipropilen şi polietilen 
pentru artere coronare USP 
7/0. Lungimea acului (mm) 
10-11

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen pentru artere coronare USP 
7/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea 
acului (mm) 10-11, Curbura acului C-1  
3/8 taper

Bucată 207.66

288 59,806.08

122

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace 
Poliofelin sintetic liniar si 
polipropilen şi polietilen 
pentru artere coronare USP 
8/0. L45cm  Lungimea acu-
lui (mm) 8, CC

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen pentru artere coronare USP 
8/0. Lungimea suturii (cm) 45, Lungimea 
acului (mm) 8, Curbura acului CC  3/8 
taper

Bucată 312.74

108 33,775.92

123

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace 
Poliofelin sintetic liniar si 
polipropilen şi polietilen 
pentru artere coronare USP 
8/0. L60-75cm  Lungimea 
acului (mm) 8, CC

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen pentru artere coronare 
USP 8/0. Lungimea suturii (cm) 60 - 75, 
Lungimea acului (mm) 8, Curbura acului 
CC  3/8 taper

Bucată 203.27

324 65,859.48

124

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 2/0 Lungimea acului 
(mm) 37

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace. 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen. USP 2/0, Lungimea suturii 
(cm) 90, Lungimea acului (mm) 37, Cur-
bura acului 1/2 Taper

Bucată 59.1

36 2,127.60

125

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 3/0 Lungimea acului 
(mm) 17

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace. 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii 
(cm) 90, Lungimea acului (mm) 17, Cur-
bura acului 1/2 Taper

Bucată 64.96

72 4,677.12

126

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 3/0 Lungimea acului 
(mm) 22

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace. 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii 
(cm) 90, Lungimea acului (mm) 22, Cur-
bura acului 1/2 Taper

Bucată 52.37

972 50,903.64

127

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 3/0 Lungimea acului 
(mm) 25-26

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace. 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii 
(cm) 90, Lungimea acului (mm) 25-26, 
Curbura acului 1/2 Taper

Bucată 53.75

396 21,285.00

128

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 4/0 Lungimea acului 
(mm) 17,  3/8

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace. 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen. USP 4/0, Lungimea suturii 
(cm) 90, Lungimea acului (mm) 17, Cur-
bura acului 3/8 Taper

Bucată 74.78

36 2,692.08
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129

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 4/0 Lungimea acului 
(mm) 17, 1/2

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace. 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen. USP 4/0,Lungimea suturii 
(cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Cur-
bura acului 1/2 Taper

Bucată 55.69

252 14,033.88

130

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 4/0 Lungimea acului 
(mm) 22

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace. 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen. USP 4/0, Lungimea suturii 
(cm) 90, Lungimea acului (mm) 22, Cur-
bura acului 1/2 Taper

Bucată 54.41

1000 54,410.00

131

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 4/0 Lungimea acului 
(mm) 22,  3/8

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace. 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen. USP 4/0, Lungimea suturii 
(cm) 75, Lungimea acului (mm) 22, Cur-
bura acului 3/8 Taper

Bucată 74.78

108 8,076.24

132

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 5/0 Lungimea acului 
(mm) 13, 1/2

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace. 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen. USP 5/0, Lungimea suturii 
(cm) 75, Lungimea acului (mm) 13,Cur-
bura acului 1/2 Taper

Bucată 54.73

36 1,970.28

133

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  2 
ace. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 5/0 Lungimea acului 
(mm) 17, 1/2

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  2 ace. 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen. USP 5/0, Lungimea suturii 
(cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Cur-
bura acului 1/2 Taper

Bucată 57.5787037

432 24,874.00

134

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  un 
ac. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 3/0 Lungimea acului 
(mm) 17, 1/2

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  un ac 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen USP 3/0. Lungimea suturii 
(cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Cur-
bura acului 1/2, Forma acului Taper

Bucată 50.11

36 1,803.96

135

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  un 
ac. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 4/0 Lungimea acului 
(mm) 17, 1/2

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  un ac 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen USP 4/0. Lungimea suturii 
(cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Cur-
bura acului 1/2, Forma acului Taper

Bucată 51.76

72 3,726.72

136

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  un 
ac. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 4/0 Lungimea acului 
(mm) 22, 1/2

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  un ac 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen USP 4/0. Lungimea suturii 
(cm) 75, Lungimea acului (mm) 22, Cur-
bura acului 1/2, Forma acului Taper

Bucată 42.48

468 19,880.64

137

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu  un 
ac. Poliofelin sintetic liniar 
si polipropilen şi polietilen. 
USP 6/0 Lungimea acului 
(mm) 13, 3/8

Fire atraumatice cardiovasculară mono-
filament  cu  un ac 
Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 
şi polietilen USP 6/0. Lungimea suturii 
(cm) 75, Lungimea acului (mm) 13, Cur-
bura acului 3/8, Forma acului Taper

Bucată 36.38

36 1,309.68

138

Fire atraumatice cardiovas-
culară monofilament  cu 2 
acePoliofelin sintetic liniar si 
polipropilen 

Fire atraumatice cardiovasculară  USP 
2/0; monofilament  cu 2 ace Poliofelin 
sintetic liniar si polipropilen,Lungimea 
suturii (cm) – 90;Lungimea  acelor (mm) 
– 26± 2%,Curbura acului - 1/2 Taper .

Bucată 66.4103

192 12,750.78

139
Fire chirurgicala de nailon

Sutura nonabsorbabila Nylon, ster-
ila ,marimea 6/0 cu ac rotund 3/8 , 
lungimea firului  45cm,

Bucată 25
100 2,500.00
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Fire metalice pentru stern, 
USP 6 Metric EP 8

USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) 
– 45; Lungimea acului (mm) – 48-50 
Curbura acului – 1/2 Tapercut;

Bucată 52.74
800 42,192.00

141

Fire metalice pentru stern, 
USP 7 Metric EP 9

USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) 
– 45; Lungimea acului (mm) – 48-50, 
Curbura acului – 1/2 Tapercut;

Bucată 52.74
1200 63,288.00

142

Fire metalice pentru stern,  
USP 0 Metric EP 4

USP 0 Metric EP 4  ; Lungimea suturii 
(cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 26, 
Curbura acului – 1/2 TaperPoint;

Bucată 80.55
24 1,933.20

143

Fire metalice pentru stern 
USP 1 Metric EP 5 

USP 1 Metric EP 5   ; Lungimea suturii 
(cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 40, 
Curbura acului – 1/2 TaperPoint;

Bucată 63.25
24 1,518.00

144

Fire metalice pentru stern 
USP 2 Metric EP 6

USP 2 Metric EP 6 ; Lungimea suturii 
(cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 40, 
Curbura acului – 1/2 TaperPoint;

Bucată 80.55
180 14,499.00

145

Fire metalice pentru stern 
USP 3 Metric EP  7

USP 3 Metric EP  7 ; Lungimea suturii 
(cm)-75; Lungimea acului (mm) – 40, 
Curbura acului – 1/2 Tapercut;

Bucată 63.25
120 7,590.00

146

Fire metalice pentru stern 
Metric EP 6

Fire metalice pentru stern, 316L otel 
inoxidabil ASTM, 
Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului, 
Metric EP 6, Lungimea suturii (cm) 45, 
Lungimea acului (mm) 48, Curbura acu-
lui 1/2 Tapercut

Bucată 35.7

672 23,990.40

147

Fire metalice pentru stern 
Metric EP 7

Fire metalice pentru stern, 316L otel 
inoxidabil ASTM, 
Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului, 
Metric EP 7, Lungimea suturii (cm) 75, 
Lungimea acului (mm) 57, Curbura acu-
lui 1/2 Tapercut

Bucată 60.1

1104 66,350.40

148

Mat. de sut.sint.multifil.
atraum.rapid absorbabil, ac 
taietor 12mm,  3/8 din cer-
c,5/0,lungimea 75 cm

Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid 
absorbabil, ac taietor 12mm,  3/8 din 
cerc,5/0,lungimea 75 cm Bucată 20

100 2,000.00

149

Mat. de sut.sint.multifil.
atraum.rapid absorbabil, ac 
taietor 18-19 mm,  3/8 din 
cerc,4/0,lungimea 75 cm

Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid 
absorbabil, ac taietor 18-19 mm,  3/8 din 
cerc,4/0,lungimea 75 cm

Bucată 20

230 4,600.00

150
Petice de teflon p/u suturi 
Forma-Patrat. Marimea - 2-3x3x1-2mm.Forma-Patrat. Bucată 23.279 720 16,760.88

151
Petice de teflon p/u suturi 
Forma-Oval. Marimea  6-7x3x1-2mm.Forma-Oval. Bucată 22.13 3240 71,701.20

152

Poliamid USP 4/0, ac 13-17 
mm

Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 
4/0. Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm 
- 13mm, ac rotund, curbura acului ½, 
ascuțite, culoarea verde sau neagră, di-
ametru acului nu mai mare ca diametru 
firului, rezistența firului la rupere.

Bucată 40

72 2,880.00

153

Poliamid USP 4/0, ac 22-25 
mm

Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. 
(poliamid), ac rotund    22-25 mm, 1/2 
din cerc,4/0,lungimea 75 cm

Bucată 10
100 1,000.00

154

Poliamid USP 4/0 ac rotund, 
15 mm

NYLON (Polyamide) USP 4/0 (neabsorb-
abil ),ac rotund, 15 mm, 3/8, L-45 cm 
Multamid

Bucată 18.5
100 1,850.00

155

Poliamid USP 2/0 ac taietor 
26 mm

NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neab-
sorbabil )ac taietor 26 mm 3/8 L-45 cm  
Multamid

Bucată 19.5
400 7,800.00

156

Poliamid USP 2/0 ac rotund 
26 mm

NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neab-
sorbabil )ac rotund 26 mm 1/2 L-75 cm 
Multamid

Bucată 19.5
400 7,800.00
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Poliamid USP 3/0 ac rotund, 
15 mm

NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorb-
abil ),ac rotund, 15 mm, 3/8, L-45 cm 
Multamid

Bucată 19.5
500 9,750.00

158

Poliamid USP 3/0 ac rotund, 
16 mm

NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorb-
abil ),ac rotund ,16 mm ,1/2 ,L-75 cm 
Multamid

Bucată 18.5
500 9,250.00

159

Poliamid USP 5/0 ac rotund, 
16 mm

NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorb-
abil ),ac rotund, 16 mm ,1/2, L-35 cm 
Multamid

Bucată 18.5
100 1,850.00

160

Poliamid USP 5/0 ac tăietor, 
15 mm

NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neab-
sorbabil ),ac taitor, 15 mm, 3/8, L-45 cm 
Multamid

Bucată 18.5
100 1,850.00

161
Poliester USP 1 (4M), L20 m

Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, 
multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 
m

Bucată 17
100 1,700.00

162
Poliester USP 2 (5M), L20 m

Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, 
multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 
m

Bucată 20
200 4,000.00

163

Poliester USP 3/0 (2M), L20 
m

Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, 
multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 
20 m

Bucată 15
100 1,500.00

164

Poliester, USP 3/0, lungimea 
75 cm

Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. 
(poliester), ac rotund   22-25 mm, 1/2 
din cerc,3/0,lungimea 75 cm

Bucată 10
150 1,500.00

165

Poliester, USP 4/0, lungimea 
75 cm

Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. 
(poliester), ac rotund   22-25 mm, 1/2 
din cerc,4/0,lungimea 75 cm

Bucată 10
300 3,000.00

166
Poliester, USP 4/0, lungimea 
45 cm

Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil, ac 
taietor ,15mm, 3/8, L - 45 cm Polisil Bucată 18.5 500 9,250.00

167
Poliester, USP 4/0, lungimea 
90 cm

Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil , ac 
rotund ,16 mm, 1/2, L- 90cm Polisil Bucată 18.5 500 9,250.00

168
Poliester, USP 5/0, lungimea 
60 cm

Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil, ac 
rotund, 16 mm, 1/2, L- 60 cm Polisil Bucată 18.5 400 7,400.00

169
Poliester, USP 5/0, lungimea 
75 cm

Poliester PETUSP 5/0 neabsorbabil ,ac 
rotund, 17 mm, 1/2 ,L- 75 cm Polisil Bucată 18.5 400 7,400.00

170
Poliester împletit alb USP 
Nr 1 USP Nr 1 (sutură împletită 20m) Bucată 18.5 500 9,250.00

171
Poliester împletit alb USP 
Nr 2-0 USP Nr 2-0 (sutură împletită 20m) Bucată 18.5 500 9,250.00

172

Poliglactina USP 0  3,5met-
ric,  ac 1/2rotund 36mm, 
lungime fir 75cm 

Poliglactina USP 0  3,5metric,  ac 1/2ro-
tund 36mm, lungime fir 75cm Bucată 30

72 2,160.00

173

Poliglactina USP 1/4metric,  
ac  
1/2rotund 36mm, lungime 
fir 75cm 

Poliglactina USP 1/4metric,  ac  
1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm Bucată 30

96 2,880.00

174

Poliglactina USP 3/0 2met-
ric,  ac 1/2rotund , lungime 
fir 75cm 

Poliglactina USP 3/0 2metric,  ac 1/2ro-
tund , lungime fir 75cm Bucată 30

120 3,600.00

175
Poliglecaprone USP 3/0, 
lungimea 70 cm

USP 3/0, lungimea 70 cm, 2 ace 5/8 , 
rotunde, lungimea acului 26 mm Bucată 18 600 10,800.00

176

Polydioxanone  USP 1/0, 
L=90 cm

Polydioxanone (PDS). USP 1/0 L -90 cm 
ac ½rotund  17mm ± 2%. corespun-
derea grosimii acului cu grosimea firului 
de sutura

Bucată 12

300 3,600.00

177

Polydioxanone  USP 5/0, 
L70 cm

USP 5/0 L -70cm ac ½rotund 13mm 
±2%. corespunderea grosimii acului cu 
grosimea firului de sutura

Bucată 13
300 3,900.00
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Polydioxanone , 2M (USP 
3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 
cerc, rotund

Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, 
monofilament (tip polidiaxonan), 2M 
(USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, 
rotund

Bucată 16

500 8,000.00

179

Polydioxanone , 4M (USP 
1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 
cerc, rotund

Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, 
monofilament (tip polidiaxonan), 4M 
(USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, 
rotund

Bucată 20

700 14,000.00

180

Polydioxanone USP 2/0 
(EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm 
R USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R

Bucată 25
300 7,500.00

181

Polydioxanone USP 2/0, 
L=90 cm

Polydioxanone (PDS). USP 2/0 L -90 cm 
ac ½rotund  17mm ± 2%. corespun-
derea grosimii acului cu grosimea firului 
de sutura

Bucată 15

650 9,750.00

182

Polydioxanone USP 3/0 
(EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm 
R

USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R Bucată 25
300 7,500.00

183

Polydioxanone USP 3/0 
2metric ac 1/2 rotund, circu-
lar, lungime fir 75cm

Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 
rotund, circular, lungime fir 75cm Bucată 30

120 3,600.00

184

Polydioxanone USP 4/0 
1,5metric ac 1/2 rotund, 
circular, lungime fir 75cm

Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 
rotund, circular, lungime fir 75cm Bucată 20

300 6,000.00

185

Polydioxanone USP 4/0 
lungimea 90 cm

Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.
(polidiaxanon),doua ace rotunde20 mm   
, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 90 cm

Bucată 10
50 500.00

186 Polyglactin USP 1/0 L- 75cm Polyglactin,Nr 1/0 75cm 1 ac rotund 
1/2curb 20-30mm Bucată 19 500 9,500.00

187.00

Polyglactin USP 2/0 L – 90 
cm

USP 2/0 L – 90 cm,  1/2 ac rotund 36 
mm. corespunderea grosimii acului 
cu grosimea firului de sutură

Bucată 12.00
50.00 600.00

188

Polypropylene  USP 10/0, 
lungimea 30 cm

Polypropylene   (PM)  USP 10/0  Ne-
absorbabil, L - 30 cm, 1 ac, 6 mm, ac 
rotund, curbura acului ½, ascuțite,  
culoarea albastră, diametru acului nu 
mai mare ca diametru firului, rezistența 
firului la rupere.

Bucată 120

36 4,320.00

189

Polypropylene  USP 7/0, 
lungimea 60 cm

Polypropylene   (PM)  USP 7/0    Ne-
absorbabil, L - 60 cm, 1 ac, 10 mm, 
ac rotund, curbura acului ½, ascuțite,  
culoarea albastră, diametru acului nu 
mai mare ca diametru firului, rezistența 
firului la rupere.

Bucată 70

120 8,400.00

190

Polypropylene USP 0, 3.5M  
L=75-90 cm, 

Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, 
monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 
0) L=75-90 cm, ac 30-40 mm, 1/2 cerc, 
rotund

Bucată 3

220 660.00

191

Polypropylene USP 1, 4 
metric, lungimea 75 cm

Polypropylene monofilament steril USP 
1 (4metric), 75 cm. 1/2 Circle round bod-
ied 35-40 mm.  (ac rotund)

Bucată 10
1150 11,500.00

192

Polypropylene USP 2 (5met-
ric), lungimea 75 cm

Polypropylene monofilament steril USP 
2 (5metric), 75 cm. 1/2 Circle round bod-
ied 35 mm.  (ac rotund)

Bucată 10
150 1,500.00

193

Polypropylene USP 2/0, 
3metric, lungimea 75 cm

Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, 
monofilament (polipropilen), 3M (USP 
2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, ro-
tund

Bucată 3

200 600.00

194
Polypropylene USP 2/0, 
3metric, lungimea 90 cm

Polypropylen USP 2/0 3metric, ac rotund   
30mm, 1/2 din cerc, lungimea 90 cm Bucată 10 420 4,200.00
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195

Polypropylene USP 2/0, ac 
drept

USP 2/0 L - 75 cm, 1 ac drept,  70 mm. 
Corespunderea grosimii acului cu gro-
simea firului de sutură

Bucată 18
350 6,300.00

196

Polypropylene USP 2/0, ac 
tăietor

Fir sutură Polipropilenă Monofilament 
steril 2/0 cu ac tăitor 1/2 cerc. Ambalat 
individual

Bucată 15
100 1,500.00

197

Polypropylene USP 3/0, 2 
Metric, lungimea 75 cm

Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, 
monofilament (polipropilen), 2M (USP 
3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, ro-
tund

Bucată 5

200 1,000.00

198

Polypropylene USP 3/0, 
lungimea 90 cm

Mat. de sut.sint.monofil.atraum.
nerezorb. (polipropilen), doua ace 
rot.ac rotund 26-27 mm, 1/2 din cer-
c,3/0,lungimea 90 cm

Bucată 10

12 120.00

199
Polypropylene USP 4/0, 
1.5metric, lungime 75cm 

Polypropylen USP 4/0 1,5metric, ac 1/2 
rotund, circular, lungime fir 75cm Bucată 30 100 3,000.00

200

Polypropylene USP 5/0, 
lungimea 90 cm

Mat. de sut.sint.monofil.atraum.
nerezorb. (polipropilen), doa ace rot.
ac rotund   17-18 mm, 1/2 din cer-
c,5/0,lungimea 90 cm

Bucată 10

100 1,000.00

201

Polypropylene USP 6/0, 
lungimea 75 cm, ac 1/2

Mat. de sut.sint.monofil.atraum.
nerezorb. (polipropilen),1/2 din cer-
c,6/0,lungimea 75 cm ac rotund 12-
13mm,

Bucată 10

24 240.00

202

Polypropylene USP 6/0, 
lungimea 75 cm, ac 3/8

Sutura chirur.polipropilen monofilament 
6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund, 
forma curburii 3/8

Bucată 10
200 2,000.00

203

Polypropylene USP 6/0, 
lungimea 90 cm

Mat. de sut.sint.monofil.atraum.
nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.
ac rotund   12-13 mm, 1/2 din cer-
c,6/0,lungimea 90 cm

Bucată 10

48 480.00

204

Polypropylene USP 8/0, 
lungimea 45 cm

Polypropylene   (PM)  USP 8/0  Ne-
absorbabil, L - 45 cm, 1 ac, 8 mm, ac 
rotund, curbura acului ½, ascuțite,  
culoarea albastră, diametru acului nu 
mai mare ca diametru firului, rezistența 
firului la rupere.

Bucată 90

120 10,800.00

205

Polypropylene USP 9/0, 
lungimea 30 cm 

Polypropylene   (PM)  USP 9/0  Ne-
absorbabil, L - 30 cm, 1 ac, 6 mm, ac 
rotund, curbura acului ½, ascuțite,  
culoarea albastră, diametru acului nu 
mai mare ca diametru firului, rezistența 
firului la rupere.

Bucată 120

36 4,320.00

206

Silk USP 4/0

Neabsorbabil, L-45 cm, 1 ac, 13mm, 
ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, 
culoarea neagră, diametru acului nu 
mai mare ca diametru firului, rezistența 
firului la rupere.

Bucată 50

72 3,600.00

207

Surura absorbabila cu un ac 
monofilamen poliviaxon, 
sintetic (PDO)

USP 5\0 Lungimea suturii (sm) -75cm 
lungimea acului (mm) -17 , curbura 
acului -3\8 cuting (MS4542)

Bucată 28.23
150 4,234.50

208

Sutura absorbabila cu un ac 
monofilamen poliviaxon, 
sintetic (PDO)

USP 4\0 Lungimea suturii (sm) -75cm 
lungimea acului (mm) -15 , curbura 
acului -3\8 cuting (MS4543)

Bucată 29.82
500 14,910.00

209

Sutura absorbabila mono-
filamen poliviaxon, sintetic 
(PDO)

USP 3\0 Lungimea suturii (sm) -75cm 
lungimea acului (mm) -24 , curbura 
acului -3\8 cuting (MS4564)

Bucată 28.46
1000 28,460.00
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Sutură atraumatică absorb-
abilă împletită  USP 0/0

Sutură atraumatică absorbabilă împle-
tită şi acoperită cu substanţa pentru 
a trece mai uşor prin ţesuturi, sa-şi 
menţină proprităţile de 80% la 14 zile 
şi 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a 
nodului nu mai putin de 140% a stan-
dardelor USP 0/0 
Lungimea suturii (cm) 75 
Lungimea acului (mm) 45 
Curbura acului 1/2 Taper

Bucată 27.99

1008 28,213.92

211

Sutură atraumatică ab-
sorbabilă USP 2/0 (sutura 
toracică)

L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac 
rotund, curbura acului ½, ascuțite, 
diametru acului nu mai mare ca dia-
metru firului, rezistența firului la rupere.                                                                             
Fir sintetic monofilament absorbabil                        
Compozitie: glicomer 631 (glycolide 
60%, trimethilene carbonate 26%, diox-
anone 14%)          Asigura suportul plăgii 
minim 21 zile                             menține 
minim 90% din rezistența inițiala la 1 
săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni 
și 40% la trei săptămăni post implantare                   
Absorbție completa in maxim 110 zile, 
mănuire și innodare exelente memorie 
minima a firului pentru labilitate pasaj 
fin prin țesuturi.                                    

Bucată 80

36 2,880.00

212

Sutură atraumatică absorb-
abilă împletită USP 2/0, 
lungimea acului 26-30

  L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac 
rotund, curbura acului ½, ascuțite, 
diametru acului nu mai mare ca dia-
metru firului, rezistența firului la rupere.                                                                                  
Fir resorbabil, sintetic, copolimer com-
pus din glycolide si acid lactic (9:1), 
împletit, acoperit cu e-caprolactone 
și streat de calciu.                        Firul 
să asigure suport de 140% la implan-
tare, în plaga aproximativ 80% după 2 
săptămăni și peste 30% după 3 săptăm
ăni.                             Termen de resorbție 
completa 56-70 zile postimplantare.                                                                    

Bucată 70

36 2,520.00

213

Sutură atraumatică absorb-
abilă împletită USP 2/0, 
lungimea acului 36-37

Sutură atraumatică absorbabilă împle-
tită şi acoperită cu substanţa pentru 
a trece mai uşor prin ţesuturi, sa-şi 
menţină proprităţile de 80% la 14 zile 
şi 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a 
nodului nu mai putin de 140% a stan-
dardelor USP 2/0 
Lungimea suturii (cm) 75-90 
Lungimea acului (mm) 37-36 
Curbura acului 1/2 Taper

Bucată 29.69

144 4,275.36

214

Sutură atraumatică ab-
sorbabilă USP 3/0  (sutura 
toracică)

  L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac 
rotund, curbura acului ½, ascuțite, 
diametru acului nu mai mare ca dia-
metru firului, rezistența firului la rupere.                                                                                    
Fir sintetic monofilament absorbabil                        
Compozitie: glicomer 631 (glycolide 
60%, trimethilene carbonate 26%, diox-
anone 14%)          Asigura suportul plăgii 
minim 21 zile                             menține 
minim 90% din rezistența inițiala la 1 
săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni 
și 40% la trei săptămăni post implantare                   
Absorbție completa in maxim 110 zile, 
mănuire și innodare exelente memorie 
minima a firului pentru labilitate pasaj 
fin prin țesuturi.                                    

Bucată 80

36 2,880.00
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215

Sutură atraumatică absorb-
abilă împletită  USP 3/0, 
lungimea acului 25

Sutură atraumatică absorbabilă mono-
filament conţinut din compus din 
glycolide (60%), dioxanone (14%) şi 
trimethylene carbonate (26 %), să-şi 
menţină proprietăţile de 75% la 14 zile şi 
40% la 21 de zile 
USP 3/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 
Lungimea  acului (mm) 25 
Curbura acului 3/8 cutting 
 

Bucată 30.96

252 7,801.92

216

Sutură atraumatică absorb-
abilă împletită  USP 3/0, 
lungimea acului 26-30

  L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac 
rotund, curbura acului ½, ascuțite, 
diametru acului nu mai mare ca dia-
metru firului, rezistența firului la rupere.                                                             
Fir resorbabil, sintetic, copolimer com-
pus din glycolide si acid lactic (9:1), 
împletit, acoperit cu e-caprolactone 
și streat de calciu.                        Firul 
să asigure suport de 140% la implan-
tare, în plaga aproximativ 80% după 2 
săptămăni și peste 30% după 3 săptăm
ăni.                             Termen de resorbție 
completa 56-70 zile postimplantare.                                                                    

Bucată 70

36 2,520.00

217

Sutură cardiovasculară at-
raumatică cu un ac  0 USP 
(3.5 metric) Lungimea sutu-
rii (cm) 75-90

Sutură cardiovasculară atraumatică cu 
un ac  0 USP (3.5 metric) Lungimea sutu-
rii (cm) 75-90 
Lungimea acului (mm) 37-45 
Curbura acului ½ 
Forma acului TAPERCUT

Bucată 33.86

36 1,218.96

218

Sutură cardiovasculară at-
raumatică pe petic cu 2 ace, 
8 suturi pe petice, USP 0, 
Marimea la petic 3x7 mm

Sutură cardiovasculară atraumatică cu 
2 ace, 
în pachet cîte 8 suturi pe petice 
asamblat din fibre de masă moleculară 
mare, lant lung, polister linear cu inele 
aromatice recurente ca o componentă 
integrantă) ac specific p/u cardiochir-
urgie USP 0, Lungimea suturii (cm) 75, 
Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura 
acului ½, Marimea la petic 3x7mm, For-
ma acului taper

Bucată 77.34

600 46,404.00

219

Sutură cardiovasculară at-
raumatică pe petic cu 2 ace, 
8 suturi pe petice, USP 2/0, 
Marimea la petic 3x3 mm

Sutură cardiovasculară atraumatică cu 
2 ace, 
în pachet cîte 8 suturi pe petice 
asamblat din fibre de masă moleculară 
mare, lant lung, polister linear cu inele 
aromatice recurente ca o componentă 
integrantă) ac specific p/u cardiochiru-
rgie USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75, 
Lungimea acului (mm) 16-17, Curbura 
acului ½, Marimea la petic 3x3 mm, 
Forma acului TAPERCUT

Bucată 40.37

2400 96,888.00

220

Sutură cardiovasculară at-
raumatică pe petic cu 2 ace, 
8 suturi pe petice, USP 2/0, 
Marimea la petic 3x7 mm

Sutură cardiovasculară atraumatică cu 
2 ace, 
în pachet cîte 8 suturi pe petice 
asamblat din fibre de masă moleculară 
mare, lant lung, polister linear cu inele 
aromatice recurente ca o componentă 
integrantă) ac specific p/u cardiochiru-
rgie USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75, 
Lungimea acului (mm) 16-18, Curbura 
acului ½, Marimea la petic 3x7 mm, 
Forma acului- tapercut

Bucată 40.37

1020 41,177.40
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221

Sutură cardiovasculară at-
raumatică pe petic cu 2 ace, 
USP 2/0,  Lungimea acului 
(mm) 25-26,  ac specific p/u 
cardiochirurgie

Sutură cardiovasculară atraumatică 
cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă 
moleculară mare, lant lung, polister 
linear cu inele aromatice recurente ca o 
componentă integrantă) ac specific p/u 
cardiochirurgie, USP 2/0, Lungimea su-
turii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 
25-26, Curbura acului 1/2 Taper

Bucată 41.3

180 7,434.00

222

Sutură cardiovasculară at-
raumatică pe petic cu 2 ace, 
USP 2/0, Lungimea acului 
(mm) 20-22

Sutură cardiovasculară atraumatică pe 
petic cu 2 ace,(asamblat din fibre de 
masă moleculară mare, lant lung, polis-
ter linear cu inele aromatice recurente 
ca o componentă integrantă) USP 2/0, 
Lungimea suturii (cm) 60-80,  Lungimea 
acului (mm) 20-22, Curbura acului 1/2 
Taper, Marimea la petic 6-7x3x1-2mm

Bucată 40.37

180 7,266.60

223

Sutură cardiovasculară at-
raumatică pe petic cu 2 ace, 
USP 2/0, Lungimea acului 
(mm) 20-22, ac specific p/u 
cardiochirurgie

Sutură cardiovasculară atraumatică 
cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă 
moleculară mare, lant lung, polister 
linear cu inele aromatice recurente ca o 
componentă integrantă) ac specific p/u 
cardiochirurgie, USP 2/0, Lungimea su-
turii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 
20-22, Curbura acului 1/2 Taper

Bucată 41.3

840 34,692.00

224

Sutură cardiovasculară at-
raumatică pe petic cu 2 ace, 
USP 2/0, Lungimea acului 
(mm) 25-26

Sutură cardiovasculară atraumatică pe 
petic cu 2 ace,(asamblat din fibre de 
masă moleculară mare, lant lung, polis-
ter linear cu inele aromatice recurente 
ca o componentă integrantă) USP 2/0, 
Lungimea suturii (cm) 60-80, Lungimea 
acului (mm) 25-26, Curbura acului 1/2 
Taper, Marimea la petic 6-7x3x1-2mm 

Bucată 40.37

1320 53,288.40

225

Sutură cardiovasculară at-
raumatică pe petic cu 2 ace, 
USP 3/0, Lungimea acului 
(mm) 20-22, ac specific p/u 
cardiochirurgie

Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 
ace,(asamblat din fibre de masă molecu-
lară mare, lant lung, polister linear cu inele 
aromatice recurente ca o componentă inte-
grantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 
3/0, Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea 
acului (mm) 20-22, 
Curbura acului 1/2 Taper

Bucată 33.9

36 1,220.40

226

Sutură cardiovasculară at-
raumatică pe petic cu 2 ace, 
USP 4/0, Lungimea acului 
(mm) 16, ac specific p/u 
cardiochirurgie

Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 
ace,(asamblat din fibre de masă molecu-
lară mare, lant lung, polister linear cu inele 
aromatice recurente ca o componentă 
integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, 
USP 4/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea 
acului (mm) 16, Curbura acului 1/2 Taper

Bucată 1159.2

36 41,731.20

227

Sutura Silkam USP 0, fără ac
Sutura  Silkam fara ac non absorbabile USP 0 
Lungimea suturii (cm) 60 cm 
Cantitatea în pachet N -36 suturi 
culoarea suturii neagra

Bucată 69.2

360 24,912.00

228

Sutura Silkam USP 0/0, 
lungimea acului 25 mm

Sutura Silkam cu ac atraumatica  non absorb-
abile USP 0/0  
Lungimea suturii (cm) 75 
Lungimea acului (mm) 25 
Curbura acului ½ taper

Bucată 12.1

1500 18,150.00

229

Sutura Silkam USP 0/0, 
lungimea acului 30 mm

Sutura Silkam cu ac atraumatica  non absorb-
abile USP 0/0  
Lungimea suturii (cm) 75 
Lungimea acului (mm) 30 
Curbura acului 3/8 cutting

Bucată 17.76

1050 18,648.00

230

Sutura Silkam USP 1, 
lungimea acului 35 mm

Sutura Silkam cu ac atraumatica  non absorb-
abile USP 1 
Lungimea suturii (cm) 75 
Lungimea acului (mm) 35 
Curbura acului ½ taper

Bucată 18.9

696 13,154.40
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231

Sutura Silkam USP 2, 
lungimea acului 35 mm

Sutura Silkam cu ac atraumatica  non 
absorbabile USP 2 
Lungimea suturii (cm) 75 
Lungimea acului (mm) 35 
Curbura acului ½ taper

Bucată 17.76

60 1,065.60

232

Sutura Silkam USP 2/0, fără 
ac

Sutura  Silkam fara ac non absorbabile 
USP 2/0 
Lungimea suturii (cm) 10 suturi cite 75 
cm 
Cantitatea în pachet N- 36 blocuri

Bucată 27.68

144 3,985.92

233

Sutura Silkam USP 2/0, 
lungimea acului 25 mm

Sutura Silkam cu ac atraumatica  non 
absorbabile USP 2/0  
Lungimea suturii (cm) 75 
Lungimea acului (mm) 25 
Curbura acului 1/2 taper

Bucată 17.76

348 6,180.48

234

Suturi nonabsorbabile din 
politetraftoretilen (ePTFE), 
monofilament CV-4

Suturi nonabsorbabile din po-
litetraftoretilen (ePTFE), monofilament 
CV-4 
Lungimea suturii 91 cm 
Lungimea acului 17 mm 
Curbura acului 3/8, taper

Bucată 2149

12 25,788.00

235

Suturi nonabsorbabile din 
politetraftoretilen (ePTFE), 
monofilament CV-4, cu 2 
ace

CV-4 Lungimea suturii(cm)-91 cm  
lungimea acului(mm)-22 mm,curbura 
acului- 1/2 taper

Bucată 1500

36 54,000.00

236

Suturi nonabsorbabile din 
politetraftoretilen (ePTFE), 
monofilament CV-5

Suturi nonabsorbabile din po-
litetraftoretilen (ePTFE), monofilament 
CV-5 
Lungimea suturii 91 cm 
Lungimea acului 22 mm 
Curbura acului 1/2, taper 
2 Petice ePTFE (politetraftoretilen) 
2-0,4x3x6 
Tendinea(denumirea muşchiului in lim-
ba latina) p/u chorda

Bucată 2149

12 25,788.00

237

Suturi nonabsorbabile din 
politetraftoretilen (ePTFE), 
monofilament CV-6

Suturi nonabsorbabile din po-
litetraftoretilen (ePTFE), monofilament 
CV-6 
Lungimea suturii 61 cm 
Lungimea acului 9-13 mm 
Curbura acului 1/2, taper

Bucată 2149

12 25,788.00

238

Suturi nonabsorbabile din 
politetraftoretilen (ePTFE), 
monofilament CV-7

Suturi nonabsorbabile din po-
litetraftoretilen (ePTFE), monofilament 
CV-7 
Lungimea suturii 61 cm 
Lungimea acului 9-13 mm 
Curbura acului 1/2, taper

Bucată 2149

12 25,788.00

239 Vicril USP 0, L90cm Vicril 0,lun.90 cm-antibacterial Bucată 65 2030 131,950.00

240
V-LOC Absorbabil  USP 3/0

USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 15; 
Lungimea acului (mm) 26;  Curbura 
acului – ½ Taper

Bucată 37
20 740.00

241
V-LOC Absorbabil USP 2/0 

V-LOC Absorbabil 2/0 steril cu ac tăitor 
1/2 cerc. Ambalat separat cu termen de 
valabilitate nu mai mic de 3 ani

Bucată 15
100 1,500.00

          3,889,191.13
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

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

Nu □

Da □

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

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

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

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

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

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

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

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

Nu □

Da □

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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 de Laborator Lista Suplimentară conform necesităților 
IMSP, pentru anul 2023

Din 27.09.2022

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 Achiziționarea centralizată de Consumabi-

le de Laborator Lista Suplimentară conform 
necesităților IMSP, pentru anul 2023.

Informații despre obiectul achiziției:

mailto:dispozitive@capcs.md
http://www.capcs.md


253

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

Nr 
Lot Denumirea Lot Descriere

Unitatea 
de  mă-

sură

Prețul 
estimat 
cu TVA

Total Can-
titate

Suma esti-
mata

1 Ac de tip Luer 
Lock Hub

Ac de tip Luer Lock Hub, din oțel inoxidabil, 
de dimensiune 1,4x50mm, în cutie până la 
6 bucați

Bucată 234.98 12 2819.76

2
Ac steril pentru 
holder 21 G

Ac de unică folosință din 3 componente 
pentru holder. Filetul acului compatibil cu 
filetul holderelor. Ambalaj individual steril 
din plastic. Dimensiuni 21 Gx1 1/2”. 

Bucată 1.5 98000 147000

3

Ac steril pentru 
puncție (flu-
turaș),23G

Ac de unică folosință din 3 componente 
pentru holder. Filetul acului compatibil cu 
filetul holderelor. Ambalaj individual steril 
din plastic. Dimensiuni 23G. 

Bucată 1.5 5000 7500

4

Ace pentru amnio-
centeză, lungimea 
210 mm

Ace pentru amniocenteză, lungimea 210 
mm, de unică folosinţă,apirogene,am-
balaj individual, sterile cu marcaj special 
ultrapoint-Pentru colectarea lichidului 
amniotic

Bucată 84 1200 100800

5

Ace subțire, cu 
canulă transpar-
entă, cu lumen 
lărgit 21G  

Ace subțire cu canulă transparentă,cu lu-
men lărgit 21G pentru recoltarea sângelui 
venos în eprubete vacumate         Bucată 2.3 20000 46000

6

Ansa bacteriolog-
ică 10 mkl albastre

Anze 10 mkl albastre, sterile (pentru col-
ectarea materialului biologic din uretră și 
vagin  la femei), termenul de valabilitate 
indicat pe ambalaj individual. Pentru col-
ectarea materialului biologic din uretră și 
vagin  la femei

Bucată 0.336 5000 1680

7

Ansa bacteriolog-
ică d=4 mm,10mkl 
sterila din polisti-
rol

Ansa bacteriologică d=4 mm, 10mkl, sterila 
din polistirol, Ambalate cite 20 buc Bucată 0.42 30000 12600

8
Ansa bacterio-
logică din nihrom 
d=2 mm Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm

Bucată 10.4 10 104

9
Ansa bacterio-
logică din nihrom 
d=4 mm,10mkl 

Ansa bacteriologică din nihrom d=4 
mm,10mkl 

Bucată 21 30 630

10
Ansa bacterio-
logică din nihrom 
d=1 mm Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm

Bucată 10.4 10 104

11

Borcane Coplin 
din sticlă Jar 
26x26x90mm 
termorezistente

Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm 
termorezistente-Pentru analiza I-FISH

Bucată 1380 5 6900

12 Camera Goreaev Camera Goreaev Bucată 238 5 1190

13

Camera pentru 
calcularea sedi-
mentului urinar 
(1x100)

Camera de calcul a sedimentului urinar 
este un dispozitiv din plastic de unică fo-
losință compus din 10 camere de număra-
re, cu fiecare dispozitiv se pot analiza 10 
mostre.

Bucată 8.35 6000 50100
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14 Capilar pentru col-
ectarea singelui 
capilar cu K3EDTA, 
100mkl. 

Capilar pentru colectarea singelui capilar 
cu K3EDTA praf.  Capilar pentru colectar-
ea dozată a singelui şi capac fixat de tub, 
100mkl. Cu anticoagulant în tubul colectă-
rii. Ambalajul producătorului. În ambalaj 
individual.  

Bucată 2.4 85000 204000

15
Capilar pentru col-
ectarea singelui 
capilar cu K3EDTA, 
250 µl. 

Capilar pediatric prelucrat cu K3EDTA p/u 
colectarea sîngelui din deget, vol. 250 µl , 
ambalaj 100 buc.; cu eticheta ,pe fiecare să 
fie indicat limita, termenul de valabilitate 
și lotul.

Bucată 1.45 1000 1450

16
Cateter IUI steril

 Pentru inseminatie intrauterina),termenul 
de valabilitate indicat pe ambalaj individ-
ual

Bucată 71.3 200 14260

17

Chiuvete pentru 
spectrofotometrie 
10 mm patrate , 
poziția (înălțimea 
de măsurare 8,5 
mm

Chiuvete pentru spectrofotometrie 10 mm 
patrate , poziția (înălțimea de măsurare 8,5 
mm

Bucată 1 200 200

18
Chiuvete pentru 
spectrofotometrie 
4,5 ml Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml

Bucată 1 4000 4000

19 Cilindru din sticlă, 
gradat, 300ml 

Cilindru din sticlă, gradat, 100ml TC-Pentru 
analiza I-FISH

Bucată 100 2 200

20
Container cu ca-
pac ermetic  100 
ml

Container din polisterol sau polipropilen 
cu copac ermetic pentru transportarea 
materialul histologic tisular 100ml.

Bucată 5 50 250

21

Container cu ca-
pac ermetic  cu 
miner 2500 ml

Container din polisterol sau polipropilen 
cu copac ermetic cu miiner pentru trans-
portarea si pastrarea materialul histologic 
tisular 2500 ml.

Bucată 62 50 3100

22 Container cu ca-
pac ermetic  cu 
miner 5000 ml

Container din polisterol sau polipropilen 
cu copac ermetic cu miiner pentru trans-
portarea si pastrarea materialul histologic 
tisular 5000 ml.

Bucată 74 50 3700

23 Container cu ca-
pac ermetic 10ml.

Container din polisterol sau polipropilen 
cu copac ermetic pentru transportarea 
materialul histologic tisular 10ml.

Bucată 2 2000 4000

24 Container cu ca-
pac ermetic 30ml 

Container din polisterol sau polipropilen 
cu copac ermetic pentru transportarea 
materialul histologic tisular 30ml.

Bucată 4.32 1000 4320

25
Container pentru 
deseuri 1 L cu 
capac

107x90x190 Rezistenta la factori chimici 
agresivi. Din polypropylen. Usor la deschid-
ere si inchidere cu o singura miina.

Bucată 11.95 4 47.8

26
Container pentru 
deseuri 5 L cu 
capac

210x180x200 Rezistenta la factori chimici 
agresivi. Din polypropylen. Usor la deschid-
ere si inchidere cu o singura miina.

Bucată 25 2 50

27
Container pentru 
sputa steril, volum 
30ml

Container pentru sputa steril, volum 30ml, 
ambalaj individual

Bucată 3 800 2400
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28
Container pentru 
transportarea ma-
terialului biologic 

Container pentru transportarea materialu-
lui biologic 265x189x142, polistiren

Bucată 762 1 762

29

Container pentru 
urina 100-150 ml

1.Volum: 100-150ml 
2.Gradație de 10ml până la 100ml 
3.Loc pentru marcare 
4.Steril 
5.Capac filetat 
6.Ambalate individual

Bucată 2 1500 3000

30
Container steril cu 
lopatica, volumul 
30 ml,

Container steril, din polisterol,  cu lopatica, 
cu etichetă, volumul 30 ml,   cu capac file-
tat,  în ambalaj individual

Bucată 1.6 2000 3200

31

Contor pentru 
numărarea formu-
lei leucocitare cu 
11 clape

Contor pentru numărarea formulei leucoci-
tare cu 11 clape

Bucată 2415 5 12075

32
Cutie din carton 
dur  cu copac pen-
tru stocare (arhi-
vare) blocurilor de 
parafina  (casete)

Certificat CE sau declaratie de conformitate 
în functie  de evaloarea conformitatii cu 
anexele corespunzatoare pentru produsul 
dat. Dimensiuni: 290-300 mm x 400 - 450 
mm x 45-50 mm, capacitate de la 300 pana 
la 400 casete

Bucată 250 1000 250000

33
Cutie Petri din 
plastic (pătrate) 
120x120 mm, 

Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 
mm, pentru antibiograma, sterile

Bucată 11.7 4500 52650

34
Cutie Petri din 
plastic, diametru 
10 cm

Cutie Petri sterile de unică folosinţă din 
masă plastică diametru 10 cm

Bucată 1.45 6000 8700

35 Cutie Petri din 
plastic, diametru 
9 cm

Cutie Petri sterile de unică folosinţă din 
masă plastică, polisterol, diametru 9 cm, 
Cutii Petri de o singura folosinta sterile H 
14,2 mm

Bucată 1.72 75100 129172

36
Cutie Petri din 
sticla, diametru 
11 cm

Cutie Petri (autor), din sticlă, Ø 11 cm, H2,5 
cm

Bucată 17.208 100 1720.8

37

Cutie Petri, din 
sticlă borosilicată, 
diametru 110mm

Cutie Petri, din sticlă borosilicată, diamet-
ru 110mm,volum 20cm3, inălțimea 15 
mm-Pentru investigații citogenetice, cu 
prezentarea mostrelor

Bucată 19 100 1900

38 Cuve pentru 
probe polisteren 

Cuve pentru probe polisteren volum 3ml  
(pentru dizolvarea reagenților)17x38mm, 
vol. 3.0ml, 

Bucată 0.3 10000 3000

39
Cuve pentru pro-
trombina si fibrin-
ogen Cuve pentru protrombina si fibrinogen

Bucată 0.6 4000 2400

40
Cuvete pentru lab-
orator din plastic 
30cm/16cm/3cm

Cuvete pentru laborator din plastic 
30cm/16cm/3cm

Bucată 60 2 120

41
Cuvete pentru lab-
orator din plastic 
50cm/30cm/3cm

Cuvete pentru laborator din plastic 
50cm/30cm/3cm

Bucată 78 2 156
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42
Eprubet sterilă cu 
capac, V-15 ml cu 
fund conic

Eprubete sterile cu capac, V-15 ml cu fund 
conic, de unică folosință, cu termen de 
valabilitate pe fiecare ambalaj individual

Bucată 2.05 500 1025

43

Eprubetă conice 
din plastic cu 
capac,  gradate, 
volum 15ml

Eprubete conice din plastic cu capac,  
sterile, gradate, volum 15ml, 120x15mm 
ambalaj individual-Pentru determinarea 
cariotipului din culturi amniotice fetale

Bucată 1.361 7000 9527

44 Eprubetă cu citrat 
de natriu 3,2% 
(2-3 ml) 

Eprubeta vacumata, cu Citrat de sodiu, 
3,2%, volum 2,0 - 3,0 mL, PET. Capac din 
3 componente. Capac albastru. Diametru 
capacului să nu depășească 15 mm. Prez-
entarea mostrelor. 

Bucată 2.29 26000 59540

45 Eprubetă cu citrat 
de natriu 3,8% (2,5 
ml) 

Eprubetă cu Citrat de  Na 2,5ml de 3,8 % 
,9NC, vol. 2,5 ml, din masă plastică cu ca-
pac, cu etichetă, în stativ cîte 50 eprubete, 
ambalaj pînă la 2500 buc.

Bucată 1.09 15000 16350

46 Eprubetă cu citrat 
de natriu 3,8% (3.5 
ml)

 Eprubete  vacuum din PET-plastic cu 
anticoagulant (Na –citrat 3,8%), volum 
de singe 3.5 ml cu capac de cauciuc cu 3 
componente, cu inel de filetare  şi etichetă, 
13x75 mm pentru hemostaza- vacuum 

Bucată 1.26 123000 154980

47 Eprubetă cu citrat 
de natriu 3,8% (5 
ml) 

Eprubete din plastic cu anticoagulant Na 
-citrat 3,8% 5ml cu capac si eticheta di-
mensiuni 13x75 mm, volum 5 ml,cu capac 
si eticheta  

Bucată 0.67 32000 21440

48

Eprubeta cu 
clod activator, 
4ml, cu eticheta, 
10x75mm

Eprubeta cu clod activator pentru separar-
ea cît mai rapidă a serului, din plastic bine 
transparent, vacumată, vidată, fără gel, fără 
granule, 4ml, cu eticheta, 10x75mm

Bucată 1.8 40000 72000

49 Eprubeta cu tam-
pon de vata sterilă

Eprubeta cu tampon steril, polisterol si 
bumbac

Bucată 1.44 19000 27360

50
Eprubetă de stică, 
cu fund rotund,  
10ml 1.de stică, 2.cu fund rotund,  3. volum 10ml

Bucată 0.58 10000 5800

51

Eprubeta din 
polisteren cu ca-
pac filetat, sterila, 
volum 14- 16 ml 
cu etichetă în am-
balaj individual 

Eprubeta din polisteren cu capac filetat, 
sterila, volum 14- 16 ml cu etichetă în am-
balaj individual 

Bucată 2.6 500 1300

52 Eprubetă Eppen-
dorf 0,2 ml

Eprubetă Eppendorf vol.  0,2 ml, ambalaj 
pînă la 1000 buc.

Bucată 0.18 2000 360

53 Eprubetă Eppen-
dorf 0,5 ml

Eprubete polipropilen conice Eppendorf 
cu capac v= 0,5ml Bucată 0.3 2000 600

54 Eprubeta PS, 10ml Eprubeta PS, 10ml, 16*100mm, conica Bucată 0.54 4000 2160

55 Eprubetă sterilă cu 
capac V-50ml

Eprubete sterile cu capac V-50ml, cu ter-
men de valabilitate pe fiecare, ambalaj 
individual

Bucată 2.13 100 213

56
Eprubeta sterilă 
Lyiet,  volumul 
9 ml

Eprubeta sterilă cu capac de tip Lyiet (după 
autor) cu activator, vacumată, în stativ, 
Mărimea ≈16x100mm, volumul 9 ml

Bucată 2.16 6000 12960
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57

Eprubeta 
vacumată cu ac-
celerator cheag 
+ gel separator, 
volum 4 ml, cu 
etichetă

Eprubeta vacumată, volum sînge 4,0 ml cu 
accelerator cheag, clot activator imunolog-
ic Date de identitate (denumirea, numărul 
lotului, seria, termenii de valabilitate, 
condiții de păstrare) ale produsului trebuie 
să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de 
pe fiecare eprubetă. 

Bucată 2.56 38000 97280

58
Eprubeta 
vacumată cu ac-
celerator cheag 
+ gel separator, 
volum 6-8 ml, cu 
etichetă

Eprubeta vacumată cu accelerator cheag 
+ gel separator, volum 6-8 ml, cu etichetă 
Date de identitate (denumirea, numărul lo-
tului, seria, termenii de valabilitate, condiții 
de păstrare) ale produsului trebuie să fie 
indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe 
fiecare eprubetă. Termenul de Valabilitate 
indicat pe ambalaj de producător nu mai 
mic de 12 luni.

Bucată 2.34 30000 70200

59

Eprubeta 
vacumată cu anti-
coagulant Li- Hep-
arina 4 ml

dimensiuni 13x75 mm, volum 4 ml, cu 
etichetă ,cu capac rotator

Bucată 2.2 3000 6600

60
Eprubetă 
vacumată cu clod 
activator 10 ml

Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml, 
cu etichetă.

Bucată 3 250 750

61

Eprubete  (K3ED-
TA),  volum de 
singe 1 ml, 12x56 
mm

Eprubete hematologice, getabile, din 
polipropilen cu dop,cu substanţa aditivă 
“K3EDTA”,mărimea 12×56 mm Volumul de 
umplere 1,0 ml.valabilitate 18 luni

Bucată 0.75 6000 4500

62

Eprubete  (K3ED-
TA),  volum de 
singe 1 ml, 12x84 
mm

Eprubete tip K3 EDTA 1ml cu capac şi 
etichetă, 12x84 mm, în stativ, vacumată

Bucată 1.32 15000 19800

63

Eprubete  (K3ED-
TA),  volum de 
singe 1 ml, 13x75 
mm

Eprubete vacuum din plastic cu anticoag-
ulant K3EDTA, volum  1 ml, 13x75 cu capac 
de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum 
Prezentarea mostrelor este obligatorie

Bucată 1.07 38000 40660

64
Eprubete  (K3ED-
TA),  volum de 
singe 10 ml

Eprubeta plastic PPcu K3EDTAcu capac si 
eticheta. Volum 10 ml 16*100 mm

Bucată 1.01 500 505

65
Eprubete  (K3ED-
TA),  volum de 
singe 100 mkl

Eprubete vacuum din plastic cu anticoag-
ulant  (K3EDTA), praf pentru investigații 
hematologice din singe perifericc cu cap-
ilar pentru colectarea dozată a sîngelui și 
capac pentru transportarea probelor fixat 
de tub, volum sînge 100 mkl, cu etichetă

Bucată 3.6 3000 10800

66
Eprubete  (K3ED-
TA),  volum de 
singe 2,0-2,5 ml

Eprubeta vacumată cu K3EDTA, volum 
sînge 2,0-2,5 ml, cu etichetă (nmărul lotu-
lui,seria, termenii de valabilitate)

Bucată 1.22 50000 61000

67

Eprubete  (K3ED-
TA),  volum de 
singe 3 ml, 13x75 
mm

Eprubete vacumtimer din PET plastic 
,eticheta larga capac, cu K3EDTA 3ml 
13/75mm   Bucată 2.25 160000 360000

68
Eprubete  (K3ED-
TA),  volum de 
singe 4-5 ml

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

Bucată 2.29 15000 34350
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69

Eprubete  (K3ED-
TA),  volum de 
singe 5 ml, 13x75 
mm

Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta 
largă,capac   , cu K3EDTA  5 ml 13/75 mm

Bucată 1.313 5000 6565

70
Eprubete  (K3ED-
TA),  volum de 
singe 8-10 ml

1. eprubetă K3 EDTA 2. volum sînge 8-10 
ml 3. cu capac 4. cu etichetă  Bucată 1.5 5000 7500

71

Eprubete cu gel 
,volum 8-10ml, cu 
capac de cauciuc 
cu valva,cu etiche-
ta.

Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac 
de cauciuc cu valva,cu eticheta. Bucată 2.79 5000 13950

72 Eprubete de sticla 
conice 10 ml Eprubete de sticla conice 10 ml Bucată 2.8 500 1400

73

Eprubete din PS 
negradate cu ca-
pac filetat 16x100 
mm

Transparente, din polisteren, negradate, cu 
capac filetat, vol. 10-12 ml  

Bucată 2 4000 8000

74

Eprubete pentu 
centrifugare neg-
radate din plastic 
10 ml cu capac

Eprubete pentu centrifugare negradate din 
plastic 10 ml cu capac

Bucată 0.77 2000 1540

75 Eprubete plastic, 3 
ml, 11*55 mm

Eprubeta de plastic Volum 3,0 ml, dimensi-
unile 11,0*55,0 mm

Bucată 0.23 20000 4600

76
Eprubete PP 12 ml 

Eprubete de plastic transparente cu volum 
de 12 ml pentru urină CE Marca

Bucată 0.7 20000 14000

77 Eprubete 12*75 
(5 ml)

Eprubeta de masa plastica 12*75 mm 
Volum 5 ml Amb 500 buc

Bucată 0.2016 10000 2016

78 Eprubete PS 13*75 
mm 5 ml Eprubeta din polisterol 75mmx13mm, 5ml Bucată 0.2 20000 4000

79
Eprubete PP 
13*75 mm 5 ml

Eprubeta de masa plastica 13*75 mm  PP 
Volum 5 ml  - obligatoriu (transpartente) Bucată 0.4 51000 20400

80
Eprubete PP, 10 ml

Eprubete cu fund  conic cu gradatie, volum 
10 ml, capac filetabil, PP, 16x105 mm

Bucată 1.8 15000 27000

81 Eprubete PS 12 
ml, gradat

Eprubete din polisteren cu fundul oval fără 
capac p\u sedimentare 12ml gradat 

Bucată 1.5 8000 12000

82

Eprubete 
vacumată, cu ac-
tivator de coagu-
lare,  volum 4,5ml, 
13/75 mm

Eprubete vacumate din PET plastic, cu 
eticheta, cu activator de coagulare,  volum 
4,5ml, 13/75 mm

Bucată 1.261 160000 201760

83
Fise speciale pent-
ru screening Neo-
natal, tipul hîrtiei  
Whatman 903

Fise speciale pentru screening Neonatal, 
tipul hîrtiei  Whatman 903,  cu dimensiuni 
125 x 75 mm-Pentru determinarea concen-
trației fenilalanine din petele sanguine, cu 
prezentarea mostrelor

Bucată 5.896 35000 206360

84 Flacoane cultura-
le, volum 50ml

Flacoane culturale, volum 50ml/25cm2, 
sterile, PP, cu gît inclinat-Pentru deter-
minarea cariotipului din culturi amniotice 
fetale

Bucată 20.4 500 10200

85
Flacon cilindric 
cu capac, volum 
25ml

Flacon cilindric cu capac, volum 25ml, cu 
fundul plat, din plastic-Pentru determinar-
ea ionilor de clor în transpirație

Bucată 24 300 7200

86 Hîrtie de filtru Hîrtie de filtru kg 126.75 16 2028
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87 Hirtie de filtru 
800x800 mm Hirtie de filtru 800x800 mm kg 82 2 164

88
Hîrtie de filtru 
rotundă vatman 
tip 1, 6,5x5 cm

Hîrtie de filtru rotundă vatman tip 1, 6,5x5 
cm, set 100 buc-Pentru determinarea con-
centrației ionelor clor în transpirație

set 90 10 900

89 Hîrtie de filtru, 
200x200 mm

Hîrtie de filtru, ≈20x20cm Pentru analize 
cantitative şi calitative şi alte lucrări de 
laborator

kg 120 4 480

90

Hirtie de indicator 
PH 0-12 

De la pH 4.0-10.0, cu diviziuni scala de 
culoare maxim 0,5 unitati de PH)   pentru 
efectuarea spermogramelor, cu prezentar-
ea mostrelor

Bucată 80.4 20 1608

91

Holder lung 
6,5-7 x 3-3,5mm 
pentru recol-
tarea sângelui 
venos în eprubete 
vacumate

Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recol-
tarea sângelui venos în eprubete vacumate

Bucată 0.9 2000 1800

92
Holdere pentru 
vacutainer

Holder pentru vacutiner cu filet pentru ac 
pentru puncția venelor, PET. Prezentarea 
mostrelor. Certificat de calitate de la pro-
ducător.

Bucată 1.2 73000 87600

93
Holdere pentru 
vacutainer cu ac 
mediu

Holter cu ac mediu. Date de identitate (de-
numirea, numărul lotului, seria, termenii de 
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale pro-
dusului trebuie să fie indicate pe ambalaj 
şi pe eticheta de pe fiecare ac. Obligatoriu 
este necesar prezentarea mostrelor.

Bucată 1.54 30000 46200

94 Lamă  de sticlă 18 
x 18mm

Lamele microscopice 18x18mm din sticlă 
-Pentru investigații citogenetice, cu prez-
entarea mostrelor

Bucată 0.072 2000 144

95
Lamă  de sticlă 52 
x 52mm, grosimea 
2 mm

Lamă  de sticlă  dimensiuni  52 x 52 mm, 
grosimea 2 mm, ambalaj pînă la 100 buc. 

Bucată 6.588 2000 13176

96

Lamă  de sticlă 
75x25mm, gro-
simea 1-1,2mm, 
margina pentru 
enumeritare

Lame bine șlefuite, 75x25mm, nester-
ile, ambulate cite 50-100 buc, grosimea 
1-1,2mm, margina pentru enumeritare

Bucată 0.288 50000 14400

97 Lame 26 х76mm,  
din sticlă, cu ban-
da pentru marcaj 
de culoare albă

Lame 26 х76mm,  din sticlă,  degresate. 
şlefuite gata pentru folosire, pentru diag-
nostic in vitro cu colţuri rotungite cu ban-
da pentru marcaj de culoare albă-Pentru 
investigații citogenetice, cu prezentarea 
mostrelor

Bucată 0.274 5000 1370

98
Lame 75x25 mm, 
cu banda pentru 
marcaj de culoare 
albă

Lame 25 х75mm,  din sticlă,  degresate. 
şlefuite gata pentru folosire, pentru diag-
nostic in vitro cu colţuri rotungite cu banda 
pentru marcaj de culoare albă, pentru cam-
era de hibridizare-Pentru analiza I-FISH

Bucată 1.32 500 660

99
Lame de micros-
copie margine 
albastră

Lame de microscopie 25x75x1,0mm cu, 
margine albastră, până la 50 lame/cutie

Bucată 1.32 7500 9900
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100
Lame de micros-
copie margine 
galbină

Lame de microscopie 25x75x1,0mm super-
frost, margine galbină, până la  50 lame/
cutie

Bucată 1.32 6000 7920

101
Lame de micros-
copie margine 
șlefuită 

Lame de microscopie 25x75x1,0mm su-
perfrost, margine șlefuită până la 50 lame/
cutie

Bucată 0.71 35000 24850

102

Lame pentru mi-
croscop  76mmx-
26mmx1mm 

Lame pentru microscop non-adezive. 
Lame pentru utilizare histologie cu hirtie 
tisulara intercalată (cu banda pentru mar-
caj pentru histologie).Pentru microscopie 
optica dimensiuni 26x76x1mm.Margini 
lustruite, 45 grade. (50 buc-cutie)Cerinte 
de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie 
de conformitate în functie  de evaloarea 
conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul dat.Certificat ISO13485si 
/sau ISO9001(în dependenta de categorie 
produsului),

Bucată 1.6 115000 184000

103 Lamele pentru  
camera Goreaev

Lamele pentru  camera Goreaev Bucată 2.5 20 50

104

Lamele pentru 
acoperire 24x50 
mm

Transparente, fara culoare si deformare; 
omogenitate optica ridicata; transmisie 
spectrala inalta; stabilitate chimica foarte 
buna; indicele de refractie ajustat pentru 
microscoape; 0.13-0.17 mm, Lamele de 
microscopie de acoperire 24x50mm,  pâna 
la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru  
montator automat

Bucată 0.31 110000 34100

105
Lamele pentru 
acoperire 24x60 
mm

0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pen-
tru acoperirea lamelor automat.Compati-
bele cu apparat Sacura.

Bucată 0.237 50000 11850

106 Lanceta automata 
1,8 mm

Lancete-piston încorporat   pentru copii, 
1,8 mm, împachetate individual sterile 
pentru copii (recoltare din deget)

Bucată 3.36 10000 33600

107

Lanceta automata 
1,8-2,8 mm

Lanceta automata 1,8-2,8 mm, De unica 
folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 
– 2.8  mm pentru colectarea singelui din 
deget la copii

Bucată 1.896 3000 5688

108
Lanceta automata 
2,2 mm

Lanceta automata 2,2 mm,  împachetate 
individual sterile Bucată 1 8000 8000

109

Lancete sterile 
pentru screening 
neonatal 

Lancete sterile pentru screening neonatal 
ambalaj individual pentru copii -Pentru 
colectarea petelor de singe la fenilcetonu-
rie la copii noi născuți

Bucată 0.125 35000 4375

110
Marcher CD -PEN Marcher CD -PEN rezistent la apa, culoarea 

neagra Bucată 9.7 390 3783

111
Marcher de labo-
rator cu scris gros

Marcher de laborator cu scris gros-Pentru 
investigații citogenetice

Bucată 25 10 250.00

112

Marcher de lab-
orator cu scris 
subțire

Marcher de laborator cu scris subțire-Pent-
ru investigații citogenetice

Bucată 25 30 750

113
Marcher pentru 
sticla Marcher pentru sticla Bucată 8.6 170 1462
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114

Marcher pentru 
sticlă (culoare 
neagră)

cu 2 vîrfuri, vîrfurile marcherului să fie sub-
țiri  de la 0,7 pînă la 2 mm.                 

Bucată 11.88 200 2376

115
Marcher pentru 
sticla subtire

Marcheri pentru laborator cu scris subtire 
de culoare neagră    

Bucată 10.656 200 2131.2

116

Peliculă p/u aco-
perirea lamelor  
de sticlă

Peliculă p/u acoperirea lamelor  de sticlă, 
transparentă 

kg 755.88 1 755.88

117
Perie p-u curaţar-
ea eprubetelor Perie p-u curaţarea eprubetelor Bucată 15.548 40 621.92

118

Pipeta 8-canal,  cu 
volum schimbator 
20 sau 30 - 200µl  

Pipeta 8-canal,  cu volum schimbator 20-
200µl  (cu metrologie)-Pentru determin-
area concentrației fenilalanine din petele 
sanguine, cu prezentarea mostrelor

Bucată 4392 2 8784

119

Pipeta dozator 
automat,variabile 
100-1000 mkl

Pipeta dozator automat,variabile 100-1000 
mkl cu certificat metrologic la livrare.

Bucată 566 4 2264

120

Pipeta dozator 
automat,variabile 
10-100mkl Dozator automat cu volum de 10-100mkl

Bucată 686 1 686

121

Pipeta dozator 
automat,variabile 
5-50 mkl Pipeta dozator automat,variabile 5-50 mkl 

Bucată 838.8 2 1677.6

122
Pipeta serologică 
din plastic 1ml

Pipeta serologică din plastic 1ml in 
1/100ml, sterilă,Ambalaj individual.

Bucată 0.12 20500 2460

123
Pipete  serologice  
5,0 ml

Pipete  serologice  5,0 ml, sterile, apiro-
gene, ambalaj individual, gradate-Pentru 
investigații citogenetice

Bucată 2.64 600 1584

124
Pipete  serologice 
1,0 ml

Pipete  serologice 1,0 ml, sterile, apirogene, 
ambalaj individual,gradate-Pentru investi-
gații citogenetice

Bucată 1.416 1500 2124

125
Pipete  serologice 
10,0 ml

Pipete  serologice 10,0 ml, sterile, apiro-
gene, ambalaj individual, gradate-Pentru 
investigații citogenetice

Bucată 3.876 600 2325.6

126

Pipete gradate 
din polisteren, 25 
mlx2/10

Pipete gradate din polisteren, 25 
mlx2/10-Pentru investigații citogenetice

Bucată 6 20 120

127

Pipete jetabile 
pentru colectarea 
sedimentului uri-
nar (1mlx500) 

Pipete jetabile cu volumul de 1 ml cu 
gradare pronunțată de unică folosință, 
ambalate a cîte 500.

Bucată 0.29 60000 17400

128
Pipete Paster, 1ml, 
nesterile Pipete Paster, 1ml, nesterile, din plastic Bucată 0.48 190000 91200

129
Pipete Pasteur 
5-10 ml

Pipete Pasteur (5-10 ml), pentru efectuarea 
spermogramelor, (nesterile, gradate, largi 
în partea din mijloc (coada pipetei), pentru 
lichide văscoase) cu prezentarea mostrelor

Bucată 0.16 3000 480

130

Placa de unica 
folosinta pentru 
determinarea gru-
pei sanguine cu 
10 locuri

Placa de unica folosinta pentru determin-
area grupei sanguine din masă plastică, cu 
10 godeuri.

Bucată 7 200 1400
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131

Placa de unica 
folosinta pentru 
determinarea gru-
pei sanguine cu 
50 locuri

Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea 
grupei sanguine  din masă plastică,  de 
culoare albă cu 50 godeuri, (190x290mm)

Bucată 25 1820 45500

132

Punch (găuritor) 
pentru fişele la 
screening neona-
tal cu un orificiu 
cu diametru 3mm

Punch (găuritor) pentru fişele la screen-
ing neonatal cu un orificiu cu diametru 
3mm-Pentru determinarea concentrației 
fenilalanine din petele sanguine, cu prez-
entarea mostrelor

Bucată 3600 1 3600

133

Recipient din 
plastic  pen-
tru deșeurile 
înțepătoare-tăi-
etoare

Recipient din plastic  pentru deșeurile 
înțepătoare-tăietoare,de unica folosintă, 
din material plastic rizid polipropilenă, 
cu posibilitate de închidere temporară si 
definitivă, rezistenta mecanică ridicată, cu 
marcaj pericol biologic.Grosime plasticului: 
440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 3,0 litri/
kg;

Bucată 20 3500 70000

134

Sac/Pachet pentru 
deșeuri medicale 
(galbene) cu in-
scripția pericol 
biologic 15 kg/litri

1.Saci pentru deșeuri medicale peri-
culoase-infecțioase, demensiuni 
(420*500*50µm), volumul 15 L/kg; Material 
PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol 
Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență 
medicală mare, datorită densității și ce-
lor doua termosuturi, care nu permit 
scurgerea lichidelor; Sacul poate fi închis 
ușor, sigur.

Bucată 1.2 30500 36600

135

Sac/Pachet pentru 
deșeuri medicale 
(galbene) cu in-
scripția pericol 
biologic 30 kg/litri

.Saci pentru deșeuri medicale peri-
culoase-infecțioase, demensiuni 
(630*700*50µm), volumul 30 L/kg; Material 
PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol 
Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență 
medicală mare, datorită densității și ce-
lor doua termosuturi, care nu permit 
scurgerea lichidelor Sacul poate fi închis 
ușor, sigur.

Bucată 2.3 9100 20930

136
Saci pentru auto-
clav 2-3kg

Saci pentru autoclav.Certificat CE sau 
declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele core-
spunzătoare pentru produsul dat. Certificat 
ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență 
de categoria produsului); să fie ambalate 
de producător.Demensiunea 17 x30 cm

Bucată 1.62 3500 5670

137
Saci pentru auto-
clav 3-5kg

Saci pentru autoclav.Certificat CE sau 
declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele core-
spunzătoare pentru produsul dat. Certificat 
ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență 
de categoria produsului); să fie ambalate 
de producător.Demensiunea 30 x50cm

Bucată 3.8 4000 15200
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138
Saci pentru auto-
clav 5-8 kg

Saci pentru autoclav.Certificat CE sau 
declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele core-
spunzătoare pentru produsul dat. Certificat 
ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență 
de categoria produsului); să fie ambalate 
de producător.Demensiunea 40 x50cm

Bucată 3.6 500 1800

139

Serocluster 96 
well “U” Bottom 
Plate, for in Vitro 
Diagnostic Use, 
non-Treated Vinyl

Serocluster 96 well “U” Bottom Plate, for 
in Vitro Diagnostic Use, non-Treated Vinyl 
Plansete 96 godeuri Flexibile non-Treated 
Vinyl. Plaseta = o Bucată

Bucată 1500 500 750000

140

Slaid pentru 
examinarea sed-
imentului urinar, 
83x33mm

Slaid pentru examinarea sedimentului uri-
nar, 83x33mm  slaid cu 10 ferestre, ambalaj 
pînă la 100 buc. 

Bucată 9 23000 207000

141

Sonda gineco-
logica universala 
sterile

 Pentru colectarea materialului biologic din 
uretra si canalul cervical), termenul de val-
abilitate indicat pe ambalaj individual

Bucată 2.4 300 720

142

Spatula bacterio-
logică sterilă din 
polisterol în formă 
“L”

Spatula bacteriologică sterilă din polisterol 
în formă “L” în ambalaj individual

Bucată 1.64 200 328

143

Specula 150 mm, 
din plastic, pentru 
colectarea materi-
alului biologic din 
cavitatea bucală

Specula 150 mm, din plastic, pentru col-
ectarea materialului biologic din cavitatea 
bucală, sterile, in ambalaj individual.-Pent-
ru investigații citogenetice, cu prezentarea 
mostrelor

Bucată 0.42 200 84

144

Spirtiera, inox, cu 
regularea fitilului, 
cu capac, volum 
60 ml 

Spirtiera, inox, cu regularea fitilului, cu ca-
pac, volum 60 ml -Pentru investigații cito-
genetice, cu prezentarea mostrelor

Bucată 600 2 1200

145

Stativ cu  două 
niveluri pentru 
micro-eprubete la 
90 locuri

Stativ cu  două niveluri pentru mi-
cro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 
eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml Autoclav-
abil, polipropilen la 90 locuri

Bucată 152 5 760

146

Tampon nesteril 
din lemn şi bum-
bac 

Tampon nesteril din lemn şi bumbac  
1.Bețisoare cu vata hidrofila (bumbac) 
2.Vată pe ambele capete 
3.Vata fixată bine (termofixare)

Bucată 0.16 66000 10560

147

Tampon steril 
din lemn si coton 
150mm 

Tampon steril din lemn si coton 150mm 
ambalat individual,cutia 100 buc. Obligator 
prezentarea mostrelor nu mai puțin de 10  
buc..

Bucată 0.83 13000 10790

            4,549,052.56



264

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

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 27.09.2022 

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Insuficiența hi-
pofizară/Nanism hipofizar, pentru anul 2023” 

 (se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

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

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

Macari Doina

Tel.: 022-222-490

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

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

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

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

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

Autoritate centrală de achiziție responsabilă de 
achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile 

sistemului de sănătate

Informații despre obiectul achiziției:

Nr 
lot

Co
d 

CP
V

Denumire Lot Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină so-

licitată, Standarde de referință
Valoarea esti-
mată fără TVA

1  

33
60

00
00

-6 Somatropinum ≥ 
3,33 mg Bucată

        21590

ATC H01AC01. Forma farmaceutica 
Pulb.+solv./sol. inj. sau sol. inj.. Mod 
de administrare sub cutan. Unitatea 

de masura mg. Doza: se acceptă 
medicamentul Somatropinum în 
doză ≥ 3,33 mg. Se acceptă medi-
camente autorizate în Republica 

Moldova la data deschiderii ofertelor. 
Tranșe de livrare: I tranșă: 50% pînă 
la 15.06.2023, II tranșă: 50% pînă la 

15.11.2023.

1718494,42

 

 

      Total:

1718494,42
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor pro-
grame 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

Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai 
scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințe-
lor.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de in-
tenție

27.09.2022

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
Nr. 6 din 26.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Șoldănești
IDNO 1007601004641
Adresa or. Șoldănești, str. Independenței, 1
Numărul de telefon/fax 027224466
Adresa de e-mail a autorității contractante soldanesti.primaria@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante primariasoldanesti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Groza Vadim, 0-67237044, e-mail: viceprimarsol-

danesti@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)

soldanesti.primaria@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 ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate Publică

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
45111291-4

Amenajarea teritoriului 
și renovarea rețelelor de 
canalizare și apeduct la 
Grădinița de copii „An-
drieș” din or. Șoldănești

1 set/bu-
cată

Amenajarea teritoriului și 
renovarea rețelelor de cana-
lizare și apeduct la Grădinița 
de copii „Andrieș” din or. Șol-
dănești

7 153 790,00lei

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 legisau al unor acte administrative

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere teh-
nico-economic.
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II. Alte informații:

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

Septembrie 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 □

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 ATRIBUIRE  

Nr. 21055740  din_02.09.2022 .   

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)
Andrian CEBUC, 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) -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri 

Obiectul achiziției Necesarului de piese de schimb pentru dispozitive med-
icale  pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651130054540
Data publicării: 28.04.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055740/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Nr. oferte primite Total: 17

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 17
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 17

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. 191/22 din 10.08.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire Aelo Grup SRL
IDNO 1011500009752
Date de contact 

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

Telefon: 061 033 993

E-mail: aelogrup@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
mailto:aelogrup@gmail.com
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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, 
inclusiv 
TVA

1
Lot 1: Kit service Plan B GA22MED - 
8000 ore, Kit service consumabile (29
04500069)                    

33100000-1
3 Set

nr. 06-174/22

din 02.09.2022
9 000,00

2
Lot 2: Kit service Plan B GA22MED - 
8000 ore, Kit service separator K 
(2901074800)                    

33100000-1
3 Set 2 880,00

3
Lot 3: Kit service Plan B GA22MED 
- 8000 ore, Kit service deservire pre-
ventivă  (2901118900)                    

33100000-1
3 Set 54 000,00

4
Lot 4: Kit service Plan A dMED80 
- 8000 ore, kit service filtru QDT80 
(2901197614)      

33100000-1
2 Set 14 280,00

5
Lot 5: Kit service Plan A dMED80 - 
8000 ore, kit service filtru 70-80-100 
(2901197628)     

33100000-1
2 Set 69 600,00

6
Lot 7: Kit service Plan A dMED80 
- 8000 ore, kit service filtru A CD 80-
100 (2901197633)

33100000-1
2 Set 38 760,00

7

Lot 23: Kit service Plan B              ZT 
45FF  - 8000 ore, Kit service deservire 
preventivă 
(2901112200)      

33100000-1

1 Set 9 720,00

8

Lot 25: Kit service Plan B              ZT 
45FF  - 8000 ore, Kit service Purja 
EWD330M 
(2901063320)  

33100000-1

3 Set 13 896,00

9 Lot 26: Cartuș filtru aer,compresor 
ZT 45FF (1613 7407 00)                                 

33100000-1 1 Bucată 2 784,00

10
Lot 27: Kit service Plan B              ZT 
45FF  - 8000 ore, Ulei ROTO-Z 
(2908850101)  

33100000-1
25 Litrii 12 900,00

11
Lot 28: Cartus filtru aer de uz general 
DD 130+ 
(2901300006)

33100000-1
1 Bucată 11 796,00

12
Lot 29: Cartus filtru aer de înaltă 
eficiență PDp 130+ 
(2901300106)

33100000-1
1 Bucată 11 796,00

13 Lot 30: Kit service Generator OGP35 
(2904500282)

33100000-1 1 Set 20 880,00

14
Lot 31: Cartus filtru oxigen de inalta 
eficienta PDp-20+ 
(2901300102)

33100000-1
1 Bucată 4 080,00
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Denumire Almicom-Tech SRL
IDNO 1020600017041
Date de contact 

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

Telefon: 062111090 / 068231806

E-mail: almicom.srl@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 139: Acumulator 12V, 9Ah 33100000-1 16 buc. nr. 06-187/22

din 24.08.2022

8,448.00

2
Lot 153: Acumulator 12 V, 
7.0Ah(minim) 
pentru UPS Eaton 9533

33100000-1
144 buc. 51,840.00

3 Lot 171: HDD 3.5” 500GB 33100000-1 5 buc. 3,600.00

Denumire „Biosistem mld” SRL
IDNO 1010600028048
Date de contact 

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

Telefon: + 373 22 808 719

E-mail: biosistem.mld@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 130.1: BS-2000M Preventive 
maintenance kit(PRO)

33100000-1
4 Set nr. 06-186/22

din 24.08.2022
227448,00

2 Lot 130.2: Kit mentenanță sistem 
purificare apă

33100000-1
4 Bucată 36000,00

mailto:almicom.srl@gmail.com
mailto:biosistem.mld@gmail.com
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Denumire FCPC „Data Control” SRL
IDNO 10036000007935
Date de contact 

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

Telefon: + 373 22 808 719

E-mail: contact@datacontrol.md

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, 
inclusiv 
TVA

1 Lot 6: Cartuș filtru aer,compresor 
GA22MED (1613872000)                                               

33100000-1 3 Bucată nr. 06-175/22

din 02.09.2022
16 200,00

2 Lot 8: Filtru ulei compresor KS 124, 
(223489)

33100000-1 7 Bucată 27 720,00

3 Lot 9: Ulei AEON 3000SP,  (250531A )          33100000-1 260 Litrii 93 600,00

4 Lot 10: Cartuș separator aer/ulei, 
KS124 (223487)

33100000-1 3 Bucată 43 200,00

5 Lot 11: Cartuș filtru aer,compresor 
KS 124, (223491)     

33100000-1 7 Bucată 32 760,00

6 Lot 12: Cartuș filtru aer AF 0706, tip 
P (223177)                                              

33100000-1 1 Bucată 5 040,00

7 Lot 13: Cartuș filtru aer AF 0706, tip 
S (223197)                                               

33100000-1 1 Bucată 5 040,00

8 Lot 14: Cartuș filtru aer AF 0706, tip 
A (223187)  

33100000-1 1 Bucată 5 040,00

9 Lot 15: Cartus filtru aer tip F (IMT FF 
080), (NM000644)                                   

33100000-1 1 Bucată 3 240,00

10 Lot 16: Cartus filtru aer tip A (IMT FA 
080), (NM000654)                                      

33100000-1 1 Bucată 3 240,00

11 Lot 17: Cartuș filtru aer IMT F 012                                               33100000-1 1 Bucată 3 240,00

12 Lot 18: Pipe nylon SAE 100R1 
3/8”x1200, compresor KS 124

33100000-1 2 Bucată 8 640,00

13 Lot 19: Set de mentenanța valva 
termostatica compresor KS 124

33100000-1 2 Bucată 8 400,00

14
Lot 20: Set de mentenanța valva de 
admisie RH180EPIT/4F compresor KS 
124, (224049)

33100000-1
1 Bucată 38 400,00

15 Lot 21: Curea de transmisie POLY-V-
20L-1943 (223580) 

33100000-1 1 Bucată 19 200,00

16 Lot 22: Sensor de oxigen OC-40, 
generator IMT PO 3551

33100000-1 1 Bucată 39 000,00

mailto:contact@datacontrol.md
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17 Lot 34: Cartus filtru steril pentru 
oxigen A3051MS

33100000-1 1 Bucată 10 080,00

18 Lot 35: Cărtuș pentru filtru aer H15 
(Cărtuș EH15 )

33100000-1 1 Bucată 5 280,00

19 Lot 36: Cartuș pentru filtru aer 
C15(Cărtuș EC15)

33100000-1 1 Bucată 5 280,00

20 Lot 37: Cartuș filtru VBA-2B-BE, com-
presor DZNDT 1000/750

33100000-1 1 Bucată 10 200,00

21 Lot 38: Cartuș pentru filtru aer HF1-
24 (Cărtuș E1-24)

33100000-1 1 Bucată 5 280,00

22 Lot 39: Cartuș pentru filtru aer HF7-
12 (Cărtuș E7-12)

33100000-1 1 Bucată 5 280,00

23 Lot 40: Filtru ulei pentru mVAC 500 
(0531000002) 

33100000-1 3 Bucată 3 240,00

24 Lot 41: AGSS plug, straight, 23 mm 
nozzle, DIN EN 737-2/4 (902.071)

33100000-1 5 Bucată 7 200,00

25
Lot 42: Angle plug, DIN 13260, VAC, 
with 6.7 mm hose connecting nozzle 
(900.612)

33100000-1
5 Bucată 4 200,00

26
Lot 43: Angle plug, DIN 13260, AIR, 
with 6.7 mm hose connecting nozzle 
(900.613)

33100000-1
5 Bucată 4 200,00

27
Lot 44: Angle plug, DIN 13260, O2, 
with 6.7 mm hose connecting nozzle 
(900.611)

33100000-1
5 Bucată 4 200,00

28 Lot 46: Reductor pentru butelii de 
oxigen medical

33100000-1 5 Bucată 30 000,00

29 Lot 51: Furtun de presiune înaltă, 
pentru oxigen medical

33100000-1 3 Bucată 6 480,00

30 Lot 53: Valva pentru evacuare con-
densat cu evacuare automată

33100000-1 4 Bucată 16 800,00

31 Lot 54: Flanșă de jos, pentru rezervor 
cu zeolit generator IMT PO 3550

33100000-1 2 Bucată 36 000,00

32
Lot 55: Reductor de aer pentru gen-
erator de oxigen OGP 35 (MS12-LR-
AGH-D7-LD-AS)

33100000-1
1 Bucată 14 400,00

33 Lot 85: Kit de mentenanta 1 an+in-
stalare

33100000-1

Lot 85.1: 195274 Level sensor RED+803480 
Occluder Module+5785 Air Sensor 
1/4”x1/16”+Roller pump plastic lid assembly, 
6 inch pump 803719(1)+801293 Molded Lid 
Hinge, 6 inch pump+801221 MEMBRANE 
DISPLAY PANEL APS(3)+magnetic cover

33100000-1

1 Bucată 357 600,00

34
Lot 87: Palete getabile adezive pentru copii 
compatibile cu defibrilatorul Nihon Kohden 
TEC-5521K ref. code H316 P-512

33100000-1
20  Bucată 8 016,00

35 Lot 113: Cablu ECG conform standardului IEC 
(ref: 2.400070) 

33100000-1 3 Bucată 2 196,00

36 Lot 124: Borcan pentru debitmetru tip Bobrov 
tip Greggersen (ref: 900.922)

33100000-1 50 Bucată 13 200,00

37 Lot 143: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 
electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202

33100000-1 1 Bucată 756,00

38 Lot 144: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 
electrozi), p-u MAC 600

33100000-1 1 Bucată 732,00

39 Lot 145: Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 
electrozi), p-u ECG600G

33100000-1 1 Bucată 732,00

Lot 173: Set butoane/valve pentru TJF-145 33100000-1 1 Set 5 544,00
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Denumire SC „Denolga Medical” SRL
IDNO 1005600059558
Date de contact 

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

Telefon: +373 22 260-602

E-mail: olesea.cucerenco@yahoo.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 69: Cablu de conectare a 
lamelei la videomonitor

33100000-1
1 Bucată nr. 06-176/22

din 24.08.2022
15 521.35

2 Lot 131: Piese pentru Yumizen 
H500

33100000-1

Lot 131.1: Kit mentenanță Yumiz-
en H500

33100000-1
2 Set 46 200.00

Lot 131.2: Cameră de măsurare 33100000-1 1 Bucată 3 228.98

3 Lot 132: Piese pentru Pentra 
C400

33100000-1

Lot 132.1: Kit mentenanță Pentra 
C400

33100000-1
1 Set 89 650.80

Lot 132.2: Lampă halogen Pentra 
C400

33100000-1
6 Bucată 22 320.00

Lot 132.3: Reagent level detec-
tion board

33100000-1
1 Bucată 8 085.00

4
Lot 146: Bobină cilindrică pentru 
emiterea undelor șoc la  Modulith 
SLK cu instalare și resetare contor

33100000-1
1 Bucată 397 292.28

5 Lot 147: Cuplare filtru de apa p/u 
protecția pompei de apa

33100000-1
1 Bucată 755.04

6

Lot 148: Unitate de cuplare din 
silicon, membrana din material 
plastic ,în partea din față a dis-
pozitivului de terapie

33100000-1

1 Bucată 19 922.76

7 Lot 149: Inel pentru folie cu ul-
trasunet  la  Modulith SLK

33100000-1
2 Bucată 1 900.80

8 Lot 150: Traductor micro-convex 
UST-9102U-3.5 

33100000-1
1 Bucată 263 598.72

 

mailto:olesea.cucerenco@yahoo.com
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Denumire ÎM „Dutchmed-M” SRL
IDNO 1009600033367
Date de contact 

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

Telefon: 022 922 280, 022 522 022

E-mail: dutchmedm@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, in-
clusiv TVA

1 Lot 106: Set Circuit respirator 
reutilizabil din silicon, sterilizabil 

33100000-1
40 Set nr. 06-177/22 

din 24.08.2022 97 920.00

2
Lot 110: Cablu interconector 
SpO2 tip Nellcor             (Ref: 
3375834)

33100000-1
20 Bucată 9 000.00

3
Lot 111: Cablu ECG con-
form standardului IEC (ref: 
98ME01EC009) 

33100000-1
15 Bucată 7 578.00

Denumire “Echipamed-Plus” SRL
IDNO 1003600077677
Date de contact 

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

Telefon: 022 234 349

E-mail: office@echipamed.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:
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Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 57: Kit de mentenanta +inta-
lare pentru Drager Fabius Plus

33100000-1
23 Set nr. 06-178/22 

din 26.08.2022 361 008,00

2 Lot 58: Kit de mentenanta +inta-
lare pentru Drager  Plus XL

33100000-1
11 Set 172 656,00

3
Lot 67: Analizator de gaze med-
icale compatibil cu monitorul de 
pacient Drager Infinity Delta 

33100000-1
2 Bucată 315 516,00

4 Lot 101: Sensor de oxigen 
(Ref:MX01049)

33100000-1
40 Bucată 210 240,00

5 Lot 123: Piesă Y 33100000-1 15 Bucată 5 310,00

6 Lot 128: Piese pentru XN-1000 33100000-1

Lot 128.1: Unitate pentru prelu-
crarea eprubetelor 
“ASP_ASSY(PM)NO.8” p/u XN-
1000 

33100000-1

2 Bucată 20 784,00

Lot 128.2: XN TRAY KIT 33100000-1 2 Bucată 6 480,00

7
Lot 178: Steam generator gasket 
(O RING JOINT EPM D. 355X5, 
33MM)

33100000-1
3 Bucată 4 968,00

8
Lot 179: Heating element gasket 
(O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 
53MM)

33100000-1
6 Bucată 4 176,00

9
Lot 180: Valva pneumatica de 
control, parte al butobului de 
STOP, 9 bar

33100000-1
5 Bucată 11 910,00

10 Lot 181: Valva de control pneu-
matica, G3/4” 20mm

33100000-1
2 Bucată 15 708,00

11 Lot 196: Element încălzitor p/t 
sterilizator Matachana  S1008-E2.     

33100000-1
3 Bucată 56 520,00

12 Lot 197: Supapa de retur cu filtru 
din otel inoxidabil, VR9 

33100000-1
2 Bucată 3 456,00

13 Lot 202: Pompa de umplere a 
generatorului de abur

33100000-1
1 Bucată 14 892,00

14
Lot 203: Baterie panel de control, 
lucru la temperaturi ridicate, Ster-
ilizator Matachana  S1008-E2

33100000-1
2 Bucată 900,00

15 Lot 204: Sensor de presiune ab-
soluta (0-4Bar) Ref: SP12

33100000-1
1 Bucată 4 350,00

Denumire „EDELMED” SRL
IDNO 1017600048164
Date de contact 

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

Telefon: 068-743-643 078-085-978

E-mail: info@edelmed.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

mailto:info@edelmed.com
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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/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 151: Set căști pentru Inter-
acoustics AC40

33100000-1
1 Set nr. 06-188/22 

din 02.09.2022 14 736,00

2 Lot 182: Kit de mentenanta pent-
ru 600 de cicluri

33100000-1
1 Bucată 28 080,00

3 Lot 183: Kit de mentenanta pent-
ru 1200 de cicluri

33100000-1
1 Bucată 32 217,60

4 Lot 184: Kit de mentenanta pent-
ru 2400 de cicluri

33100000-1
1 Bucată 32 217,60

5 Lot 185: Ace pentru injecție 
H2O2

33100000-1
4 Bucată 3 576,00

6 Lot 186: O-ring, conector tem-
peratură înaltă

33100000-1
2 Bucată 2 256,00

Denumire „ELECTEH” S.R.L
IDNO 1003600113045
Date de contact 

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

Telefon: 022 743 931

E-mail: veracojocaru@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-
crărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 56: Senzor de oxigen / ref: OOM201 33100000-1 30 Bucată

nr. 06-179/22 din 
02.09.2022

28 944,00

2 Lot 95: Sensor de oxigen (ref: OOM202) 33100000-1 33 Bucată 31 204,80

3 Lot 103: Senzor de oxigen type MOX3 33100000-1 30 Bucată 30 708,00

4 Lot 107: Baterii tip C 33100000-1 50 Bucată 990,00

5 Lot 108: Baterii tip 6F22 33100000-1 120 Bucată 3 110,40

6 Lot 118: Acumulator (ref: SB-671P) 33100000-1 34 Bucată 221 136,00

7 Lot 119: Lead-Acid Battery (ref: 5947697) 33100000-1 25 Bucată 33 000,00

8 Lot 170: SSD 2.5” 500GB 33100000-1 5 Bucată 10 020,00

mailto:veracojocaru@mail.ru
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Denumire „Endo - Chirurgie” SRL  
IDNO 1009600033242
Date de contact 

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

Telefon: 022 66-72-86, 0 79 993 217

E-mail: info@akson.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1
Lot 60: Kit de mentenanta +inta-
lare pentru Maquet Flow ic 20 + 
soft update

33100000-1
5 Set

nr. 06-180/22 
din 02.09.2022 180 000,00

2
Lot 61: Kit de mentenanta+in-
stalare pentru Maquet HL 20 + 
acumulatori 

33100000-1
2 Set 180 000,00

3 Lot 62: Acumulatori pentru Ma-
quet Cardiohelp 

33100000-1
2 Bucată 48 384,00

4
Lot 63: Set sensor “Venous Probe” 
cu cablu pentru Maquet Cardio-
help

33100000-1
1 Bucată 96 576,00

5
Lot 64: Sensor de presiune in-
spir+instalare pentru Maquet 
Flow-I C20

33100000-1
1 Bucată 9 600,00

6 Lot 65: Set buton de rotire FiO2 
pentru gas Blender EGB 40

33100000-1
1 Set 15 084,00

7 Lot 68: Modul AION Gaz Analiza-
tor cu instalare

33100000-1
1 Bucată 188 400,00

8
Lot 93: Cap camera laparoscop-
ica Richard Wolf   + cablu inter-
conectare 

33100000-1
2 Bucată 670 596,00

9 Lot 114: Arterial connection ca-
ble (ref: PC80150)

33100000-1
3 Bucată 30 600,00

10 Lot 115: Injectate sensor cable 
(ref: PC80109)

33100000-1
3 Bucată 36 000,00

11 Lot 116: Pressure cable (ref: PMK-
206)

33100000-1
3 Bucată 12 240,00

12 Lot 206: Bloc de alimentare + 
instalare

33100000-1
2 Bucată 45 600,00

Denumire I.M. Becor SRL
IDNO 1003600060828

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon: 022 406 282
E-mail: becordtm@gmail.com

mailto:info@akson.md
mailto:becordtm@gmail.com
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Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 126: Piese Cobas C311 33100000-1 nr. 06-184/22 
din 24.08.2022Lot 126.1: KIT MAINTENANCE 6 

MONTHS COBAS C311
33100000-1

1 Set 7008,00

Lot 126.2: KIT MAINTENANCE 1 
YEAR COBAS C311

33100000-1
1 Set 22596,00

Lot 126.3: DIAPHRAGM VACUUM 
PUMP APN215

33100000-1
1 Bucată 2760,00

Lot 126.4: Lamp Halogen Assy 
12V/50W 

33100000-1
6 Bucată 47340,00

Lot 126.5: Cell Set cobas C 311 33100000-1 1 Set 27000,00

Lot 126.6: Cartridge NA, Na Elec-
trod 

33100000-1
1 Bucată 11004,00

Lot 126.7: Cartridge K, K Electrod 33100000-1 1 Bucată 11004,00

Lot 126.8: Cartridge Cl, Cl Elec-
trod 

33100000-1
1 Bucată 14023,20

Lot 126.9: Reference Electrode, 
Electrod de referinta 

33100000-1
1 Bucată 13488,00

Lot 126.10: Mixed-bed resin MBH 
100, resina schimbatoare de ioni 

33100000-1 1 Bucată 5500,80

Lot 126.11: Set filtre și membrană 
p-u Cobas C311

33100000-1 1 Set 3000,00

2 Lot 127: Piese Cobas e801 33100000-1

Lot 127.1: Demineralizer Exchange 
Resin WSU II 10 l

33100000-1 1 Bucată 3420,00

Lot 127.2: Polisher Exchange Resin 
WSU II, 3 Liter

33100000-1 1 Bucată 2520,00

Lot 127.3: UV-Lamp WSU II 33100000-1 1 Bucată 11223,00
Lot 127.4: Sterilfilter WSU II 0,2 Poly-
sulfon

33100000-1 1 Bucată 8978,40

Lot 127.5: Set filtre și membrană p-u 
Cobas PRO

33100000-1 1 Bucată 3000,00

Denumire Labromed Laborator SRL
IDNO 1012600001177
Date de contact 

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

Telefon: 022 22 000 824

E-mail: Labromed.laborator@gmail.com

mailto:Labromed.laborator@gmail.com
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Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1
Lot 59: Acumulatori Lead-acid  
12V/3.5AH/20HR 
REF: G191053

33100000-1
64 Bucată

nr. 06-181/22 
din 02.09.2022 35 788,80

2 Lot 90: Cablu interconectare pen-
tru instrumente bipolare

33100000-1
1 Bucată 2 220,00

3 Lot 92: Cablu interconectare pen-
tru instrumente monopolare

33100000-1
2 Bucată 2 496,00

4 Lot 109: Senzor SpO2 tip Masimo 
(ref: LNCS DCI)

33100000-1
5 Bucată 2 970,00

5
Lot 112: Cablu interconector 
SpO2 tip Nellcor              (Ref: 
136844)

33100000-1
15 Bucată 6 120,00

6 Lot 161: Transductor convex 4C-
RS pentru GE Vivid e

33100000-1
1 Bucată 98 880,00

Denumire “LifeMed Group” SRL
IDNO 1016600014720
Date de contact 

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

Telefon: 079511992

E-mail: lifemedgr@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lifemedgr@gmail.com
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Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 129: Lampa halogena p/u 
CS-2100i 

33100000-1
1 Bucată nr. 06-185/22 

din 26.08.2022 3720,00

2 Lot 137: Lampă halogen 8V, 20W 33100000-1 2 Bucată 1235,52

3
Lot 163: Lampa Xenon 150W 
pentru FUJINON  EPX-2500,  
Ref: PE150AF

33100000-1
1 Bucată 10800,00

Denumire MEDIST GRUP S.R.L.
IDNO 1018600004516
Date de contact 

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

Telefon: (022) 84 94 95 Fax: (022) 84 94 95

E-mail: office@medist.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 205: Filtru de carbune activ 
(ref: 14049350629)

33100000-1
10 Bucată nr. 06-190/22 

din 26.08.2022 31,941.90

Denumire „Neotec” SRL
IDNO 1002600048135
Date de contact 

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

Telefon: 022 852 250, 022 852 252

E-mail: office@neotec.md

, agb@neotec.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

 
 
 

mailto:office@medist.md
mailto:office@neotec.md
mailto:agb@neotec.md
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Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 205: Filtru de carbune activ 
(ref: 14049350629)

33100000-1
31 Bucată nr. 06-182/22 

din 26.08.2022 43 152,00

2 Lot 96: Hepa filtru (Ref: 
KB030100)

33100000-1
1 Bucată 46 800,00

3 Lot 97: Turbina (ref:KY641400) 33100000-1 8 Bucată 79 680,00

4 Lot 98: O2 PROPORTIONAL 
VALVE (ref: KY634901-00)

33100000-1
2 Bucată 57 264,00

Denumire SC ERICON SRL
IDNO 1003600000316
Date de contact 

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

Telefon: 079 410 042

E-mail: ericonsrl@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 con-
tract)

Da □       Nu      

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data con-

tractului
Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 164: Cartuș filtrare 0.45 µm 33100000-1 48 Bucată nr. 06-189/22 
din 02.09.2022

101 376,00

2 Lot 165:  Filtre 0.2 µm Soluscope 
S1

33100000-1
68 Bucată 381 888,00

Denumire „Tehnomedica” SRL
IDNO 1002600053256
Date de contact 

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

Telefon: 022 60 10 87; 022 60 10 88

E-mail: tehnomedica_md@yahoo.com 

tehnomedicamd@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu  

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu      

 

 

mailto:ericonsrl@gmail.com
mailto:tehnomedica_md@yahoo.com
mailto:tehnomedicamd@gmail.com
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Loturile atribuite:

Nr. crt.
Denumirea bunurilor, serviciilor 

sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 72: Ulei pentru intretinerea 
instrumentelor chirurgicale

33100000-1
20 Bucată nr. 06-183/22 

din 24.08.2022 4.399,20

2 Lot 75: Saltea de silicon tip plasa 
536x250

33100000-1
20 Bucată 23.703,36

3 Lot 76: Saltea de silicon tip plasa 
240x250

33100000-1
20 Bucată 11.510,40

1 Alte informații:-

1. 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 (contract-
ele) la care se referă anunțul respectiv

2022/S 077-210793 din 20.04.2022

2022/S 087-238325 din 04.05.2022
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:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 9/ocds-b3wdp1-MD-1655121747697  din 24.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Glodeni
Localitate orașul Glodeni
IDNO 1007601009358
Adresa orașul Glodeni, str.Suveranității, 2
Număr de telefon/fax 0 249 23288, 23174/ 249 22058,
E-mail sececonomglodeni@mail.ru
Adresa de internet http://www.glodeni.md
Persoana de contact Onuță Angela
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)

APL niv.II

 
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

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații curente a drumurilor locale cu be-
ton asfalt în raionul Glodeni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655121747697

Data publicării: 13.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655121747697?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat cel mai bun raport calitate-preţ
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Nu se aplică 

Nr. oferte primite Total:2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:2
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică:2

 
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655121747697
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655121747697
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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. 9/ocds-b3wdp1-MD-1655121747697 din 08 iulie 2022.. s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Primaterax-Nord”

IDNO 1006602011124
Date de contact 

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

Or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

Tel: 023133130

e-mail: primaterax-nord@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      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv TVA

1 Lucrări de reparații curente a drumu-
rilor locale cu beton asfalt în raionul 
Glodeni

45233142-6

1 

lucrări

9/ocds-b3wdp1-
MD-1655121747697

din 19.07.2022

1325986,71

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

2. Alte informații:

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

Nu        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655121747697
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45233142-6
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655121747697
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655121747697
mailto:contestatii@ansc.md


286

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 13/ocds-b3wdp1-MD-1655811759091  din 24.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Glodeni
Localitate orașul Glodeni
IDNO 1007601009358
Adresa orașul Glodeni, str.Suveranității, 2
Număr de telefon/fax 0 249 23288, 23174/ 249 22058,
E-mail sececonomglodeni@mail.ru
Adresa de internet http://www.glodeni.md
Persoana de contact Onuță Angela
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)

APL niv.II

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/acordu-
lui-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări civile la Liceul Teoretic Vasile Coroban din orașul 
Glodeni, Etapa III

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655811759091  
Data publicării: 21.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655811759091?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat cel mai bun raport calitate-preţ
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Nu se aplică 

Nr. oferte primite Total:3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:3
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică:3

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 10/ocds-b3wdp1-MD-1655811759091   din 25 iulie 2022.. s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655811759091
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655811759091
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655811759091


287

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

Denumire SRL “Clemantin”

IDNO 1003602015796
Date de contact 

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

Mun. Bălți, str.Victoriei 90/A

Tel: 023133130

e-mail: clemantin@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      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Lucrări civile la Liceul Teoretic Vasile Coroban 
din orașul Glodeni, Etapa III 45200000-9 1 

lucrări

13/ocds-b3wdp1-
MD-1655811759091

din 04.08.2022

2585406.24

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

2. Alte informații:

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

Nu        

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).

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655811759091
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655811759091
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 12/ocds-b3wdp1-MD-1657280645414 din 24.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Glodeni
Localitate orașul Glodeni
IDNO 1007601009358
Adresa orașul Glodeni, str.Suveranității, 2
Număr de telefon/fax 0 249 23288, 23174/ 249 22058,
E-mail sececonomglodeni@mail.ru
Adresa de internet http://www.glodeni.md
Persoana de contact Onuță Angela
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)

APL niv.II

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

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații a drumului L-229 G-57 Ciuciulea-Duș-
mani-Limbenii Vechi, raionul Glodeni (tronsonul Ciuciu-
lea intravelant)

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657280645414
Data publicării: 08.07.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657280645414?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat cel mai bun raport calitate-preţ
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Nu se aplică 

Nr. oferte primite Total:1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:1
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică:1

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 12/ocds-b3wdp1-MD-1657280645414 din 25 iulie 2022.. s-a decis atribuirea contractului de achi-
ziție publică/acordului-cadru ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657280645414
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657280645414
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657280645414
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Denumire SA “Drumuri Bălți”
IDNO 1003602008028
Date de contact 

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

MD-3100; mun.Bălți, str.Decebal 133

Tel: 023171127

e-mail: drumuribalti@inbox.ru
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/ Uni-

tate de măsură
Nr. și data contrac-

tului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1

Lucrări de reparații a drumului L-229 
G-57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi, 
raionul Glodeni (tronsonul Ciuciulea in-
travelant)

45233140-2 1 

lucrări

12/ocds-b3wdp1-
MD-1657280645414 
din 01.08.2022

490656.44

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

2. Alte informații:

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

Nu        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657280645414
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657280645414
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 11/ocds-b3wdp1-MD-1656417378154 din 24.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Glodeni
Localitate orașul Glodeni
IDNO 1007601009358
Adresa orașul Glodeni, str.Suveranității, 2
Număr de telefon/fax 0 249 23288, 23174/ 249 22058,
E-mail sececonomglodeni@mail.ru
Adresa de internet http://www.glodeni.md
Persoana de contact Onuță Angela
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)

APL niv.II

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

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație capitală a acoperișului la Școala de 
Arte Glodeni, raionul Glodeni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1656417378154  
Data publicării: 28.06.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1656417378154?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat cel mai bun raport calitate-preţ
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Nu se aplică 

Nr. oferte primite Total:4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:4
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică:4

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 11/ocds-b3wdp1-MD-1656417378154 din 21 iulie 2022.. s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656417378154
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656417378154
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656417378154
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Denumire SRL “Piramidgrup”
IDNO 1011605000411
Date de contact 

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

Raionul Cimișlia, s.Fetița

Tel: 060200510

e-mail: piramidgrup@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      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Lucrări de reparație capitală a acope-

rișului la Școala de Arte Glodeni, raio-
nul Glodeni

45260000-7

1 

lucrări

11/ocds-b3wdp1-
MD-1656417378154 
din 01.08.2022

473384.13

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

2. Alte informații:

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

Nu        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656417378154
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656417378154
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 7/ ocds-b3wdp1-MD-1652425584687 din 24.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Președintele raionului Glodeni
Localitate orașul Glodeni
IDNO 1007601009358
Adresa orașul Glodeni, str.Suveranității, 2
Număr de telefon/fax 0 249 23288, 23174/ 249 22058,
E-mail sececonomglodeni@mail.ru
Adresa de internet http://www.glodeni.md

Persoana de contact Onuță Angela
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)

APL niv.II

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/acor-
dului-cadru

Lucrări 

Obiectul de achiziție Lucrări de reparații curente  a îmbrăcămintei rutiere 
din beton asfalt a drumurilor locale în raionul Glodeni

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652425584687

Data publicării: 13.05.2022

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652425584687?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Nu se aplică 

Nr. oferte primite Total:2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:2
De la operatori economici dintr-un alt stat:0
Pe cale electronică:2

 
 
 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652425584687
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652425584687
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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. 7/ ocds-b3wdp1-MD-1652425584687 din 27 mai 2022.. s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA “Drumuri Bălți”
IDNO 1003602008028
Date de contact 

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

MD-3100; mun.Bălți, str.Decebal 133

Tel: 023171127

e-mail: drumuribalti@inbox.ru
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/ Uni-

tate de măsură Nr. și data contractului
Suma, 

inclusiv 
TVA

1
Lucrări de reparații curente  a îmbrăcă-
mintei rutiere din beton asfalt a drumu-
rilor locale în raionul Glodeni

45233140-2 1 

lucrări

7/ ocds-b3wdp1-
MD-1652425584687 
din 06.06.2022

297640.80

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

2. Alte informații:

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

Nu        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652425584687
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652425584687
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652425584687
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1657005173331 din 05.09.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani
Localitate or.Rîșcani
IDNO 1007601009336
Adresa or.Rîșcani, str.Independeței 38
Număr de telefon/fax 0(256)2-20-58
E-mail crr.achizitii.md@mail.ru
Adresa de internet www.consiliulriscani.md
Persoana de contact Tașciuc Liliana, 0(256)2-48-45

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autorita-
te 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 atri-
buire 

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

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței 

regionale EN-GROS și spațiilor destinate activităților NON-AGRI-
COLE din or.Rîșcani”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657005173331
Data publicării: 05.07.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657005173331 

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 atri-
buire utilizate

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1


295

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

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. ocds-b3wdp1-MD-1655295294768 din 08.07.2022 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.Strășeni, str. Șos.Chișinăului 4B tel:068223326; 
e-mail; credoindustryachizitii@mail.ru    

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 ”Dezvoltarea infrastructurii de afa-
ceri prin amenajarea pieței regio-
nale EN-GROS și spațiilor destinate 
activităților NON-AGRICOLE din or.
Rîșcani”

45000000-7 1 Nr.70 din 
12.08.2022

1 466 302,18

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

3. Alte informații:

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

Nu □        
Da □        

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

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

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

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții 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:0
mailto:credoindustryachizitii@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 24.08.2022               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Localitate mun.Chișinău

IDNO 1003600152606

Adresa str.Toma Ciorbă, 1

Număr de telefon/fax (022) 250-809

E-mail achizitii@urgenta.md 

Adresa de internet www.urgenta.md 

Persoana de contact Serviciul achiziții publice

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională 
responsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate •	 Cererea ofertelor de prețuri     Licitație deschisă  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Hîrtie Xerografică Repetat III p-u 2022

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659424438028/21060967
Data publicării: 02.08.2022

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1659424438028?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

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

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 16.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL «Rădop-Opt»

IDNO 1003600050218

Date de contact 

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

MD-2015, mun.Chișinău, str. Sarmizegetuza, 15, Tel./fax: 
(022) 782-101, 522-155, E – mail: radop2008@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □      

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1 

Hârtie  A4 80gr/m², clasa B
30199000-0 1700/pa-

chete
570/23.08.2022 158 712,00

To-
tal 

158 712,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (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. 1 din_25.08.2022             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600152606
Adresa str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax (022) 250-809
E-mail achizitii@urgenta.md 
Adresa de internet www.urgenta.md 
Persoana de contact Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

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

Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională 
responsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri     Licitație deschisă    
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Inventar Moale  (Repetat) pentru 2022
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659353422442/21060923

Data publicării: 01.08.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1659353422442?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:  3 (trei)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 

mailto:achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 16.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire I.I. «Popozoglo R.A. »

IDNO 1004611000023

Date de contact 

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

Comrat, str. Dubinina 16/13, Telefon/fax:      067329411, E – mail:    stopal-1971@
mail.ru

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Scutece alb (cîmp steril) 39500000-7 2000/buc 589/24.08.2022 52 680,00

Total 52 680,00

Denumire   S.A «Șarm» 
IDNO 1003600061641
Date de contact 

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

MD- 2968, mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 49 V, Telefon/fax:   022 
597055, 079422558, E – mail:  sarm08@mail.ru   

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

2.1.  Plic de plapumă (alb) 39500000-7 900/buc 590/24.08.2022 133 920,00
2.2. Cearșaf de pat (alb) 39500000-7 1650/buc 590/24.08.2022 127 116,00
2.3.  Față de pernă (albă) 39500000-7 600/buc 590/24.08.2022 15 480,00

276 516,00

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

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

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

 Nr.2 din 25.08.2022     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Varnița
Localitate s.Varnița
IDNO 1007601009060
Adresa Str.Tighina nr.64
Număr de telefon/fax 0(265)46-236
E-mail primaria-varnita@mail.ru
Adresa de internet www.varnita.md
Persoana de contact Calos Diana , tel.mobil:069588505
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)

Primăria Varnița, autoritate publică locală

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate    Cererea Ofertelor de Preț (COP)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație și întreținere a străzilor din s. 
Varnița r-l Anenii Noi.

Anunțul de participare Nr.174
Data publicării: 22.06.2022
Link: ocds-b3wdp1-MD-1655795618906

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: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 
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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. 2 din  15.07.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Group One”
IDNO 1003601003808
Date de contact 

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

MD-6512, s.Bulboaca,r-l Anenii Noi,tel.079410243, 
fax:0265-25222

e-mail:fortunamd@yahoo.com
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 reparație și întreți-
nere  a străzilor din s. Varnița 
r-l Anenii Noi

45200000-
9

1 Nr.2/29 din 
02.08.2022

1471145,09

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
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 25.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa MD-2011, str. Costiujeni, 3, mun. Chișinău
Număr de telefon/fax 022 85-72-38, 022 75-15-69
E-mail scpachizitii@gmail.com
Pagina web oficială scp.md
Persoana de contact Serghei Ciobanu
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, obiectul principal 
de activitate: prestarea asistenței medicale.

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  R 

Servicii □

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru semestrul II, anul 2022 (repe-
tat)

Anunțul de participare Nr.: F/N
Data publicării: 11.07.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059784/ 
ocds-b3wdp1-MD-1657539947707

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 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:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: R
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
1 din 03.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „MELTAN” SRL
IDNO 1018600003955
Date de contact 

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

MD-2069, str. Mesager, 5/3, ap. 32

mun. Chișinău, Republica Moldova

E-mail: meltansrl@gmail.com Tel. 0 22 10-50-74
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr.

lot

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Ceapă proaspătă
15800000-6

5500 kg 21059784/125.08. 
2022 50 229,60

4 Sare de lămâie, acid citric 20 kg

Denumire „DELMIX-PRIM” SRL
IDNO 1010600031257
Date de contact 

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

MD-2032, str. Nicolae Titulescu, 39, ap. (of.) 4, 

 mun. Chișinău, Republica Moldova

E-mail: alexbev@mail.ru

Tel. 067300457
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr.

lot

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

2 Pătrunjel proaspăt
15800000-6

500kg 21059784/225.08. 
2022 58 700,00

3 Mărar proaspăt 500kg
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Denumire „BAGUETTE” SRL
IDNO 1014600037741
Date de contact 

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

MD-2037, str. Voluntarilor, 15,

 mun. Chișinău, Republica Moldova

E-mail: baguette.srl@mail.ru Tel. 068100203
Întreprindere mică sau mijlocie Da R      Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr.

lot

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclu-
siv TVA

5 Paste făinoase, calitate superioară 15800000-6 5000kg 21059784/325.08. 
2022 128 650,00

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 (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 contract de achiziţii publice 
printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  8      din 24 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proce-
selor Hidrometeorologice 

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600094438

Adresa MD-2043, mun. Chișinău, str. Grenoble 193

Număr de telefon/fax 022 403-416; 022 769-535 

E-mail anticamera@antigrindina.md

Adresa de internet http://antigrindina.md/

Persoana de contact Vasile Aghenie, 022 403-466; anticamera@antigrindina.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Instituţia bugetară „Serviciul Special pentru Influențe 
active Asupra Proceselor Hidrometeorologice”, sub-
ordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Ali-
mentare, este abilitată cu funcţii de organ naţional în 
domeniul influenţelor active asupra proceselor mete-
orologice și altor procese geofizice

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/ acordului-cadru Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Materiale de construcție și articole conexe

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657264334673

Data publicării: 08 iulie 2022

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059657/

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

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

Nr. oferte primite Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 
„GHIOCEL” S.R.L.; „VERMILION”SRL; „ SOVERANG” SRL; „Arta 
Zidarului”SRL; „Î. I. “Caliga Valeriu”; „ DELTA FORTA SECURI-
TATE” SRL.

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.  8  din  20 iulie 2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1. Denumire „Arta Zidarului”SRL
IDNO 1008605005403

Date de contact 

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

MD-4125  Cimișlia, s. Mihailovca,

Tel.: 69021941, 069152186
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Societate cu răspundere limitată
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servici-
ilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lotul 1. „Materiale de con-
strucție și articole conexe 
pentru sediul Serviciului Spe-
cial, regiunea Centru” 

44100000-1 1buc. 64

28 iulie 2022

267 000,00 lei

Denumire „VERMILION”SRL
IDNO 1003608004343

Date de contact 

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

MD-2072, mun. Chișinău, str. Independenței 30, of/61

Tel.: 022 22-07-07, fax 022 56-17-89, 

079106465; 069106465
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Societate cu răspundere limitată
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □       

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

Lotul 2. „Materiale de construcție și 
articole conexe pentru sediul Servi-
ciului Special, regiunea Nord”

44100000-1 1buc. 65

28 iulie 2022

200 760,00 lei

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

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 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. 150/22AA din 25.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

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

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă 
auto pentru pagube produse de autovehicule 

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658921362789

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658921362789?tab=contract-notice   
Data publicării: 27.07.2022

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai bun raport calitate-preţ
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

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

 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658921362789
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658921362789?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658921362789?tab=contract-notice
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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. 332/22 din 18.08.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului: 

Denumire ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” SA
IDNO 1004601000125
Date de contact 

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

MD-2060, str. Alexandru cel Bun, 51 mun. Chi-
șinău, Republica Moldova; 022  225 596; sales@
grawe.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:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma,
fără TVA, lei

1 Servicii de asigurare obligatorie 
de răspundere civilă auto pentru 
pagube produse de autovehicule

ÎM CA „Grawe 
Carat Asigurări” 

SA

66514110-0 serviciu Nr. 938 din 
25.08.2022

49 145,04

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

2. Alte informații:

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

Nu         

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

Nu         

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4); tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

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

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

mailto:sales@grawe.md
mailto:sales@grawe.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. MILL/S/COVIMP/2022/03 din 23 iunie 2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Municipiului Chișinău
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601009484
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
Număr de telefon/fax +373 (22) 20 15 38
E-mail primaria@pmc.md

mill@pmc.md
Adresa de internet https://www.chisinau.md
Persoana de contact Ruxandra Macari

022 20-15-38

macari.ruxandra@pmc.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Autoritate a administraţiei publice locale.

Obiectul principal de activitate: promovarea intereselor 
și soluţionarea problemelor populaţiei unităţii  adminis-
trativ-teritoriale.

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

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

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

Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Echipamente anti-Covid-19
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1644417815142

Data publicării: 09.02.2022
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1644417815142?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Nu este cazul 

Nr. oferte primite Total: 3 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 oferte
Pe cale electronică: 3 oferte

mailto:mill@pmc.md
mailto:macari.ruxandra@pmc.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644417815142
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644417815142?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644417815142?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. MILL/S/COVIMP/2022/01 din 04 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Aelo Grup”SRL
IDNO 1011500009752
Date de contact 

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

Mun. Chișinău, str. Ion Popușoi, 16

+ 373 69 328 198

caravanvinzari@gmail.com

www.alicom.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da 

„Caravan Express” SRL
Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Lot nr. 1

- Recirculator bactericid pentru transport 
auto (24V)

33100000-1
534 buc.

53-C/22 din 
03.06.2022

81 840,00 Euro

(1 653 912,74 lei,

curs BNM 25.03.2022 )- Recirculator bactericid pentru trans-
port auto (12V) 148 buc.

Lot nr. 2

Panouri transparente șofer autobuz Anulat conform art. 71, alin. (1), lit. a) – “nu a fost depusă nici o ofertă” din Legea 
131/2015 “privind achiziţiile publice”

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

Da

Proiectul “MOVE IT like Lublin” — a Chisinau public 
transport sustainable development initiative.

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

Da        
Data: 22 decembrie 2021, Referință: 2021/S 248-
658415.

mailto:caravanvinzari@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.02 din 26.08.2022  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Proprietății Publice
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1006601001090
Adresa Piața Marii Adunări Naționale,1
Număr de telefon/fax 022-22-23-15
E-mail -
Adresa de internet marina.volcovschi@app.gov.md
Persoana de contact www.app.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

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

Volcovschi Marina, consultant principal Serviciul con-
trol managerial intern

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negocieri fără publicarea anunțului de participare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Conform lit. (b) alin. (1) art.56 din Legea nr.131/2015 
privind achizițiile publice, în contextul urgentării 
achiziționării tehnicii de calcul și implentării HG 
63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 
modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate 
publică și HG 80/90 privind aprobarea Programului de 
stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a 
terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri  □        

Servicii □     

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea tehnicii de calcul
Anunțul de participare Nr.: ---------

Data publicării: ----------
Link:  202218992 NFP

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

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 din 19 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire NeoSuport Service SRL
IDNO 1008600061738
Date de contact 

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

Mun.Chișinău, str. Calea Ieșilor 47/1, tel: 022-
84-09-99

www.neocomputer.md / sales@neocomputer.
md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 All-in-One 30200000-1 10 unit. 02 din 
19.08.2022

395 490,00

2 Notebook 30200000-1 1 unit. 02 din 
19.08.2022

27 523,00

3 Microsoft 365 BUSINESS STANDARD 
RETAIL P8 EN SUBS 30200000-1 10 unit. 02 din 

19.08.2022
7700,00

4 Microsoft 365

Personal P8 English 1YR Central
30200000-1 1 unit. 02 din 

19.08.2022
1780,00

Total: 432 493,00
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:

http://www.neocomputer.md
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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 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 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. 04/08/2022 din 25.08.2022                    
 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul
Localitate Municipiul Cahul
IDNO 1007601008340
Adresa Mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6
Număr de telefon/fax 029921949
E-mail primcahul.ap@gmail.com
Adresa de internet www.primariacahul.md
Persoana de contact Snejana Brînză
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 Negociere fărăă publicarea prealabilă a unui anunț
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 Lucrări de reparație a pereului la gr. Nr. 14 ”Spicușor” 

din mun. Cahul
Cod CPV: 45261310-0
Nu se aplică

Criteriul de atribuire utilizat Cel mai mic preț □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 202219405 NFP 

Nr. oferte primite Total: 3 (trei) oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: da
De la operatori economici dintr-un alt stat: nu
Pe cale electronică: da
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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. 04/08/2022 din 04 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-ca-
dru ofertantului:

Denumire SRL Vizol-Studio
IDNO 1005611000031

Date de contact 

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

Mun. Comrat str. Muraviova nr. 3

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 □      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
fără TVA

1 Lucrări de reparație a pereului la gr. Nr. 14 
”Spicușor” din mun. Cahul

45261310-0 27/AP din 
25.08.2022

375 058,78

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 Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice 

durabile
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.  6  din 20.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Institutie Publica Gimnaziul Falestii Noi
Localitate rl.Fălești, s.Făleștii Noi
IDNO 10126200011686
Adresa rl.Fălești, s.Făleștii Noi
Număr de telefon/fax 025960366
E-mail 025960366
Adresa de internet cifalestiinoi@gmail.com
Persoana de contact Dreglea Lucia, 067249828
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)

gimnaziu

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preturi
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 pentru septembrie-decembrie 

2022
Anunțul de participare Nr.21061140

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061140/ 
ocds-b3wdp1-MD-1659629794260
Data publicării: 04 august 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 atribuire uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 3

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 

De la operatori economici dintr-un alt stat: 

Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 1 din 19 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Fabrica de Unt din Floresti SA
IDNO 1003607011922
Date de contact 

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

079941799

milkmark@inbox.ru
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 Produse alimentare pentru perioa-

da septembrie-decembrie 2022 lo-
tul Lapte si produse lactate

15800000-8 18/29.08.2022 50 995.00

n Denumire lot nr. N
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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.  7  din 20.08.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Institutie Publica Gimnaziul Falestii Noi
Localitate rl.Fălești, s.Făleștii Noi
IDNO 10126200011686
Adresa rl.Fălești, s.Făleștii Noi
Număr de telefon/fax 025960366
E-mail 025960366
Adresa de internet cifalestiinoi@gmail.com
Persoana de contact Dreglea Lucia, 067249828
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)

gimnaziu

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preturi
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 pentru septembrie-decembrie 

2022
Anunțul de participare Nr. 21061140

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061140/
ocds-b3wdp1-MD-165962794260
Data publicării: 04 august 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 atribuire uti-
lizate

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

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

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 19 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire CC Nivali-Prod SRL
IDNO 1006600010112
Date de contact 

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

062037700

achizitii@nivalli.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA
1 Produse alimentare pentru pe-

rioada septembrie-decembrie 
2022 lotul Carne refrigerata

15800000-8 19/29.08.2022 45 870,00

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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  26  august  2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria comunei  Pleșeni  r-nul  Cantemir 

Localitate Primăria comunei  Pleșeni  r-nul  Cantemir 

IDNO 1007601006597

Adresa comuna Pleșeni  r-nul  Cantemir 

Număr de telefon/fax 027374236,   060078481

E-mail
Adresa de internet primaria_pleseni@rambler.ru

Persoana de contact 
Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP  

Justificarea alegerii procedurii de atribuire Nr: nu

Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 

Obiectul de achiziție Schimbarea acoperișului și planșeului la grădinița 
de copii Blocul B com. Pleșeni, r-l Cantemir”

Anunțul de participare 45100000-8
Conform Legii 131 privind achizițiile publice
Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656325636199

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

Sistem dinamic de achiziții □ 
Nr. oferte primite Total: 5 ofertă

De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 

 
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. ____ din 19.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL Arta Zidarului

IDNO 1008605005403

Date de contact 

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

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654003298562
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656325636199
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656325636199
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și uni-
tate de măsură  

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv 
TVA)

Schimbarea acoperișului și planșeului la grădinița de 
copii Blocul B com. Pleșeni, r-l Cantemir”

SRL Arta 
Zidarului

Conform devizu-
lui de cheltuieli

364916,83 437900,19

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 05.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Cojușna

Localitate sat. Cojușna
IDNO 1010601000025

Adresa Str. Mihai Viteazul 225
Număr de telefon/fax 023742406

E-mail 023742238

Adresa de internet primariacojusna@gmail.com

Persoana de contact Primar Crăciun Igor, tel. 069988847

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)

Administrație Publică Locală

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 □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea lucrărilor de reparație a fațadei la Grădinița 

de copii nr.2 ,, Floricica” din satul Cojușna, r-ul Strășeni
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658738397410

Data publicării: 25.07.2022
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060499/

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: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658738397410
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 23.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire RENECONS S.R.L.
IDNO 1015600026762

Date de contact 

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

Popescu Sergiu

069423673/ 022843612

renecons@bk.ru

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 Achiziționarea lucrărilor de repara-
ție a fațadei la Grădinița de copii 
nr.2 ,, Floricica” din satul Cojușna, 
r-ul Strășeni

45200000-9  727m2 Nr. 57 din 
05.09.2022 957 600,00  MDL

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:renecons@bk.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

din 29.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantг:    

Denumirea autorității contractante Centrul  de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și Per-
soanelor cu Dizabilități (adulte)  “SPERANŢA“

Localitate or.Vadul lui Vodă
IDNO 1006601003913
Adresa MD-2046 mun.Chișinău or.Vadul lui Vodă, str.Balneară 11
Număr de telefon 022 314-698
Număr de fax 022 314-698
E-mail oficial sperantasana@gmail.com
Adresa de internet http://www.sperantasan.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Director: Arseni Olga

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați]

Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală
Cod CPV 45400000-1

Valoarea estimată a achiziției 2 400 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1653421777601
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1653421777601

Data publicării anunțului de participare 24,05,2022
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 Uni-
unii Europene

Nu þ   Da ¡

Sursa de finanțare Buget de stat þ     Buget CNAM ¡ 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Denumirea operatorului economic Alte surse: [Sirse proprii]
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru _________________                     

MEGA NORD CONSTRUCT SRL
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1-RCLP/22

Data: 04.07.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653421777601
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1653421777601
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1653421777601
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Termen de valabilitate Fără TVA: 1 751 119,17
Termen de execuție Inclusiv TVA: 2 101 343,00

Date cu privire la modificгrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majotatea valorii contractului - Da

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
Majorarea  prețului în urma modificării (după 
caz)

314 375,70 (majorare cu 15%)

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)

Înainte de modificare: Suma contractului constituie 2 101 343,00 lei cu TVA

După modificare: Suma contractului constituie 2 415 718,70 lei cu TVA

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma începerii lucrărilor de construcții/renovare antreprenorul a constatat anumite devieri nesemnificative de la 
documentația de deviz dar care dacă nu sunt executate afectează lucrarea de finisare per ansamblul. Prin urmare a 
apărut necesitatea executării unor lucrări suplimentare care nu erau prevăzute în proiectul estimat/elaborat iniţial, 
nu puteau fi separate din punct de vedere tehnic de obiectul iniţial şi erau strict necesare pentru finalizarea acestuia. 
Totodată valoarea cumulative a lucrărilor nu poate fi separate într-o altă procedură de achiziții din motivul că, ethnic, 
nu vor corespunde materialelel de finisare, paleta de culori cu cea executată de antreprenorul executant. Întru finisar-
ea lucrarii și receăționarea lucruluifinal. Ținînd cont de evoluția prețurilor in ultima perioadaă la component material 
de constructii planeaza riscul de a nu ne incadra in valoarea estimate de antreprenor a lucrarilor suplimentare nece-
sare. Odata ce antreprenorul isi manifesta acordul de a finisa lucrarea inclusive cele suplimentare la preturile actuale, 
avind in stoc materialele de constructii și forța de munca corespunzătoare, s-a decis a încheia accord additional de 
majorare la contractual de antrepriza cu operatorul economic MEGA NORD CONSTRUCT SRL.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.3-RC/LP/22 din 
01.09.2022       a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului pentru pozițiile  (conform anexei) 

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Termen de valabi-
litate 

Inclusiv TVA

MEGA NORD CON-
STRUCT SRL

1 2-RCLP/22 
din 

05.09.2022

261 979,75 314 375,70 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 modificarea contractului 

de achiziții publice

Nr. 21051870  din 30.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic ”Gaudeamus”
Localitate Mun. Chisinau
IDNO 10146620001298
Adresa Petru Zadnipru 14/4
Număr de telefon 068811899
Număr de fax
E-mail oficial liceul.teoretic.gaudeamus@gmail.com
Adresa de internet www.gaudeamus.md
Persoana de contact Tatiana Borta   068811899 liceulaudeamus2019@gmail.

com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Lucrari de reparatie la IP Liceul Teoretic „Gaudeamus”, 

str. Petru Zadnipru 14/4, or. Chișinău
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3 485 391,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1645010517585
https://achizitii.md/ro/public/tender/21051870/

Data publicării anunțului de participare 16.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat      

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție 18.03.2022

Denumirea operatorului economic Renecons SRL
Nr. și data contractului de achiziție Nr:17

Data:03.05.2022
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 2 433 566,80

Inclusiv TVA: 2 920 280,16
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 4 luni

 

http://www.mtender.gov.md
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic Art. 76 alin (7) pct. 1)lit.a; pct. 2) lit.c
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) + 395 705,40 lei
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu au fost alte modificări

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)

Conform contractului de antrepriză nr.17 din 03.05.2022 încheiat între IPLT ”Gaudeamus” și SRL ”Renecons” procedura 
de achiziție nr. 21051870 (ocds-b3wdp1-MD-1645010517585),  în suma totală de 2 920 280,16 lei, lucrări de reparație 
(termoizolarea pereților exteriori). În urma executării lucrărilor au fost depistate lucrări care inițial nu au fost incluse 
în caietul de sarcini, dar care sunt foarte necesare pentru finisarea lucrărilor în întregime.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma monitorizării de către responsabilul tehnic și a membrilor grupului de lucru a lucrărilor în curs de execuție au 
fost depistate un șir de lucrări care inițial nu au fost incluse în caietul de sarcini, deoarece au apărut ulterior pe parcursul 
executării obiectului și nu pot fi evitate din motiv tehnologic. Responsabilii de lucrări și servicii inginerești din cadrul LT 
„Gaudeamus”, responsabilul tehnic al obiectului supus monitorizării precum și inginerii membri ai Agenției pentru Eficiența 
Energetică, au întocmit un act de constatare din 22.08.2022 a necesității de includere a unor volume adăugătoare de 
lucrări ce țin de termoizolarea fațadei și placarea soclului în cadrul implementării proiectului de eficientizare a consumului 
de energie în Liceul Teoretic ,,Gaudeamus” din municipiul Chişinău unde s-a decis de a efectua lucrări suplimentare:

- Suprafața fațadei de facto este de 3786,74m2, în contract fiind indicată suprafața de 2835,00m2 (diferența 
+951,74m2);

- Suprafața glafurilor de facto este de 306,00m2, în contract fiind indicată suprafața de 104,82m2 (diferența 
+201,18m2);

- Suprafața soclului ce urmează a fi placat cu plăci din ceramo granit este de 457,22m2, în contract fiind indicată 
suprafața de 135,00 m2 (diferența + 322,22m2).

Deci, pentru finisarea lucrărilor de termoizolare a clădirii este necesitate stingentă de a majora valoarea contractului 
cu + 395 705,40 lei.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adiţional 
privind  majorarea costului  contractului:

Denumire operator economic Valoarea modificărilor Inclusiv TVA

SRL „Renecons” + 395  705,40

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-1645010517585
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziție publică nr. 94/NFP/2022 din 20.07.2022

Nr. 53/DSM/22 din 05.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale 
în Finanțe”

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tănase nr. 7
Număr de telefon 022-26-28-73 
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet ctif.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Evgheni Balîca, 067381138, evgheni.balica@ctif.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare

Obiectul achiziției Servicii de tipărire a formularelor tipizate de declarații 
vamale

Cod CPV 09100000-0
Valoarea estimată a achiziției 110000,00

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: -
Link: -

Data publicării anunțului de participare -
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)

Nu

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu

Sursa de finanțare Alte surse: Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 20.07.2022

Denumirea operatorului economic Firma Editorial-Poligrafica „Nova Imprim” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 94/NFP/2022

Data: 20.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 79351,66

Inclusiv TVA: 95222,00
Termen de valabilitate 20.07.2022 - 30.09.2022
Termen de execuție Pînă 30.09.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620969573988


332

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  

Temeiul juridic
- art. 76 alin. din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice;

- pct 20.1. din Contractul nr. 94/NFP/2022.
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) Nu

Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu

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)

Având la bază rezoluțiunea contractului de achiziție nr. 02/LP/2022 din 03.01.2022, încheiat cu Î.S. „Combinatul Po-
ligrafic din Chișinău”, raportat AAP prin Anunțul de atribuire nr. 82/A/21 publicat în BAP nr. 9 din 04.02.2022 și întru 
asigurarea continuității proceselor asumate – asigurarea neîntreruptă cu declarații vamale a agenților economici so-
licitanți, în conformitate cu pct. 1, lit. d) din recomandările Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022 pentru 
perioada necesară desfășurării unei alte proceduri de achiziție de tip licitație deschisă, s-a încheiat Contractul nr. 94/
NFP/2022 din 20.07.2022.

Nr.

d/o
Denumirea servici-

ilor
Unit. de 
măsură Cantit.

Preț 
unitar,

MDL 
fără TVA

Preț uni-
tar cu 

TVA, MDL

Suma

 fără TVA, 
MDL

Suma 

cu TVA, 
MDL

Termen 
de pre-

stare

 

Specificația teh-
nică

1.
Servicii  de tipărire a 
formularelor tipizate de 
declarații vamale în deta-
liu, Tip 1 B

set 50650 1,5666 1,88 79351,66 95222,00
Iulie- sep-
tembrie 

2022

Conform Ordinului SV al 
RM nr. 346-0 din 24.12.09 

(incl. Anexa nr. 2, 3, 4, 
5, 6, 7)

Prin încheierea acordului adițional nr. 01 din 05.09.2022 la Contractul nr. 94/NFP/2022 din 20.07.2022 s-au aplicat 
următoarele modificări:

a) Se modifică pct. 11.4 din Contract și se expune în redacție nouă, după cum urmează: „Suma totală a prezen-
tului Contract constituie: 98888,00 (nouăzeci și opt mii opt sute optzeci și opt) lei MDL, inclusiv TVA”.

b) Anexa nr. 1 la Contractul nr. 94/NFP/2022 din 20.07.2022 se modifică și se expune în redacție nouă, conform 
Anexei nr. 1 la prezentul Acord Adițional.

Nr.

d/o
Denumirea servici-

ilor
Unit. de 
măsură Cantit.

Preț 
unitar,

MDL 
fără TVA

Preț uni-
tar cu 

TVA, MDL

Suma

 fără TVA, 
MDL

Suma 

cu TVA, 
MDL

Termen 
de pre-

stare

Specificația teh-
nică

1.
Servicii  de tipărire a 
formularelor tipizate de 
declarații vamale în deta-
liu, Tip 1 B

set 52600 1,5666 1,88 82406,67 98888,00
Iulie- sep-
tembrie 

2022

Conform Ordinului SV al 
RM nr. 346-0 din 24.12.09 

(incl. Anexa nr. 2, 3, 4, 
5, 6, 7)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În baza raportului de monitorizare a executării contractului, întocmit de subdiviziunea responsabilă, s-a stabilit 
executarea în volum de 100% a Contractul nr. 94/NFP/2022 din 20.07.2022. Totodată, ținând cont de  solicitarea înaltă 
pe piața comercializării declarațiilor vamale, s-a propus modificarea contractului de achiziție publică, prin majorarea 
valorii acestuia, întru asigurarea continuității proceselor asumate de asigurare neîntreruptă cu declarații vamale a 
agenților economici solicitanți.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei Grupul de lucru pentru achiziții Nr. 53/DM/22 din 02.09.2022, a fost încheiat acordul adițional nr. 01 
din 05.09.2022, privind majorarea valorii contractului de achiziție publică Nr. 94/NFP/2022 din 20.07.2022.

Denumire operator economic
Întreprinderea:

Cu capital autohton/
Cu capital mixt/asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acor-
dului adițional

Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

Firma Editorial-Poligrafica 
„Nova Imprim” S.R.L. Cu capital autohton

Nr. 01 

din 05.09.2022
82406,67 98888,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1/2 din 02.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria or. Vatra
Localitate Or. Vatra
IDNO 1007601009554
Adresa Mun.Chișinău, or. Vatra, str.Șt. Vodă 5
Număr de telefon 0-2261-58-06, 0-2259-60-04
Număr de fax 022-61-59-51
E-mail oficial achizitii.vatra@gmail.com
Adresa de internet www.primariavatra.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Brumă Tatiana, 069345938

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri √ 

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Reparația capitală a acperoșului blocului locativ nr.39 

din str. Șt. Vodă , or. Vatra
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 350 000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1651750684312

Link: MTender Public Portal (gov.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]

http://www.primariavatra.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651750684312
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651750684312?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

25.05.2022

Denumirea operatorului economic SRL”Bioenerg Construct 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:6

Data:02.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:284 150,75

Inclusiv TVA:340 980,91
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 Art.76  alin.(7) pct.1) Legea nr.131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 51 146,30 lei
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)

Lucrările de reparație capitală a acoperișului blocului locativ  nr.39 din str. Șt. Vodă 39, or. Vatra , conform caietului 
de sarcini urma să fie executate  diverse lucrări  - alipirea cu aracet , inclusiv cu stratul de amorsaj fibra de geo textil, 
alipirea cu flacără în sistem mono strat pe suprafețe orizontale pe suport continuu.

 Conform scrisorii nr.01 din 10.08.2022, antreprenorul ”Bionerg Construct ” ca urmare a executării lucrărilor de repa-
rație a acoperișului, este necesar de a fi executate următoarele lucrări care nu au fost introduse în caietul de sarcini, 
dar sunt necesare de a fi executate pentru ca lucrările de reparație să corespundă tuturor exigențelor de calitate în 
vigoare cu normativele  în construcții, cum ar fi :

Ns crt.
Simbol norme 
si cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea de 
măsură

Volum

1 2 3 4 5

Capitolul 1. Lucrări suplimentare

1 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperiș - glafuri m 50,00

2 RpCI42F Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase 
in doua straturi

m2 53,20

3 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart “Betonocontact” in-
tru-un strat, la pereți si tavane interioare m2 88,00
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4 CF15A
Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu 
mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din 
beton sau cărămidă, cu suprafețe plane

m2 88,00

5 CF15A

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu 
mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din 
beton sau cărămidă, cu suprafețe plane m2 9,00

6 T1B05A2-9
Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, 
având sub 25 kg, pe distanta de 90 m t 5,00

7 Tsl50B5 Transportarea pământului ghișeuri cu  autobasculanta de 5 t la 
distanța de 15 km t   5.00

___ 1 2 3 4 5
8 CE24C Gardul(gura de scurgere) din tablă zincată 0,5 mm grosime, din țeava de 

otel zincat D=2”, confecționate pe șantier, montat prin cimentare
 buc  4,00

9 CE23A
Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de 
carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var 
M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, 
cu lățimea desfășurata pana la 15 cm (Planca din tabla zincata)

m 114,48

10 CE23A2
Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de 
carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var 
M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu 
lățimea desfășurată pana la 15 cm ( Capelnic)

m 24,00

11 RpCE26B

Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (de-
flectoare), la terase si acoperișuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm 
grosime, 300 mm înălțime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm 
înălțime, prevăzute cu căciula de protecție, inclusiv racordarea hidroi-
zolației duble d=100 mm + 50 mm Aerator montare (resursa cu codul 
2710403642419, -exludem)

buc 10,00

12 Aerator buc 10,00

 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Executarea unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în caietul de sarcini , sunt necesare pentru a fi finalizate 
lucrările de reparație a acoperișului, și calitatea lucrărilor să corespundă normativelor în construcții, pentru care an-
treprenorul oferă garanție min.10 ani.

II. Rezultatele examinării:

Î   n baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6 din 02.06.2022 a fost 
încheiat acordul adițional privind majorarea  contractului 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL ”Bioenerg 
Construct” 

19 02.09.2022 42 621,92 51 146.30

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 contractelor 
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.53 din 05.09.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru 
Copii Bălți

Localitate mun.Bălți
IDNO 100860100639
Adresa str.Ivano Franco 44
Număr de telefon (231)71003
Număr de fax (231)71003
E-mail oficial cptr.balti@ms.md
Adresa de internet cptr.balti@ms.md
Persoana de contact Moghiliuc Inesa

tel.69210811, e-mail: inesa_crestian@mail.ru
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Obiectul achiziției produse alimentare pentru al III-lea trimestru  2022,   inclu-
sive legume-fructe 

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 246800,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653384239986
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057017/

Data publicării anunțului de participare 24 mai 2022
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:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □ 

Contractul se referă la un proiect și/sau program fi-
nanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Obiectul de achiziție produse alimentare pentru al III-lea trimestru  2022,   inclu-
sive legume-fructe 

Sursa de finanțare Buget de stat □
Data deciziei de atribuire a contractului nr.51 din 28 iunie 2022
Denumirea operator economic 1.SRL Delmix Prim,  mun.Chișinău, str.Titulescu 39, ap.4, 

tel. 67411222, e-mail: alexbev@mail.ru 
Nr. și data contractului de achiziție/ acordului-cadru SRL Delmix Prim –contract nr.51 din 28 iunie 2022

Valoarea contractului de achiziție fără TVA cu TVA

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653384239986
mailto:alexbev@mail.ru
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SA Fabrica de Unt Florești 22246,05 24537,00

Termen de valabilitate 30.09.2022

Termen de execuție 30.09.2022
Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate 1.Micșorarea contractului nr.51 din 28.06.22, încheiat 
cu SRL Delmix Prim în sumă de -9089,60 lei;

Temeiul juridic art.76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile pu-
blice

Creșterea prețului în urma modificărilor (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru

Nu □

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Initial - încheierea contractului privind achiziționarea produselor lactate pentru al III-lea trimestru 2022, ulterior cu 
SRL Delmix Prim –rezoluțiunea parțială/micșorarea.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

1. Datorită faptului că 30 kg din 60 kg contractate în sumă totală de 2322.00 lei (38.70lei/kg) de produs Taiței cu 
ou de casa, ambalaj aproximativ 0,5 kg/pachet (poz.1/LOTUL IX „Făină, zahăr, paste făinoase și crupe de mei”)  au fost 
livrate în sumă de 1019,70 lei cu prețul micșorat oferit la livrare și anume de 33.99 lei/kg, respectiv suma totală după 
livrarea întregii cantități contractate de 60 kg de tăiței constituind 2180,70 lei,  astfel s-au economisit 141,30 lei și din 
acest considerent grupul de lucru pentru achiziţii decide micșorarea sumei pentru următoarea poziție: 

1.1 Taiței cu ou de casa, ambalaj aproximativ 0,5 kg/pachet (pachet (poz.1/LOTUL IX „Făină, zahăr, paste făinoase și 
crupe de mei”) – micșorarea cu -141,30 lei;

2. Datorită faptului că toate 200 kg contractate de produs Faina de grîu ambalată cal. super. 2 kg (poz.2/LOTUL IX 
„Făină, zahăr, paste făinoase și crupe de mei”) în sumă totală contractată de 2774,00 lei (13,87 lei/kg) au fost livrate în 
sumă de 2520,00 lei cu prețul micșorat oferit la livrare și anume de 12,60 lei/kg, respectiv s-au economisit 254,00 lei și 
din acest considerent grupul de lucru pentru achiziţii decide micșorarea sumei pentru următoarea poziție: 

2.1 Faina de grîu ambalată cal. super. 2 kg (poz.2/LOTUL IX „Făină, zahăr, paste făinoase și crupe de mei”) – micșora-
rea cu -254,00 lei;

3.  Datorită faptului că au fost contractate 30 kg de produs Crupe de mei calit super. la ambalajul de 1 kg (poz.3/LO-
TUL IX „Făină, zahăr, paste făinoase și crupe de mei”) în sumă totală de 630,00 lei (21,00 lei/kg), dar deoarece acest 
produs a fost livrat la ambalajul pachet de 0.900 kg, respectiv fiind livrate 33 pachete în cantitate de 29,70 kg în 
sumă totală de 623,70 lei, astfel grupul de lucru pentru achiziţii decide rezoluțiunea parțială/micșorarea poziției de: 

3.1 Crupe de mei calit super.ambalaj pachete polietilenă la ambalajul de 1 kg (poz.3/LOTUL IX „Făină, zahăr, paste făi-
noase și crupe de mei”) – micșorarea în cantitate de 0,300 kg lei (21,00 lei/kg) în sumă de -6,30 lei;

4. Datorită faptului că operatorul economic SRL Delmix Prim se află în imposibilitate de a livra amestecul uscat pentru 
prematuri FRISOLAC (poz.1/LOTUL XIII), conform scrisorii nr.01-19/2750 din 22 august 2022  prin care solicită rezolu-
țiunea totală pentru această poziție, deoarece la formarea prețului oferit la Cererea Ofertelor de Prețuri cu ID ocds-
b3wdp1-MD-1653384239986 pentru acest produs s-a ținut cont de prețul la carburanți și logistica, dar nu s-a pro-
gnozat o așa considerabilă majorare la toate produsele de la 25%-100%, astfel grupul de lucru pentru achiziţii decide 
rezoluțiunea totală pentru poziția de: 

4.1 Amestecul uscat  pentru  prematuri  FRISOLAC (poz.1/LOTUL XIII „Amestec uscat pentru prematuri” ) – micșora-
rea în cantitatea totală contractată de 24 kg (362,00 lei/kg) în sumă de -8688,00 lei;

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636617721750
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636617721750
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Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru încheiate cu  SRL Delmix 
Prim – contract nr.51 din 28.06.22, a fost încheiat acordul adiţional nr.1 din 05.09.2022 privind rezoluțiunea 
parțială/micșorarea produselor, după cum urmează:

1. Datorită faptului că 30 kg din 60 kg contractate în sumă totală de 2322.00 lei (38.70lei/kg) de produs Taiței cu 
ou de casa, ambalaj aproximativ 0,5 kg/pachet (poz.1/LOTUL IX „Făină, zahăr, paste făinoase și crupe de mei”)  au fost 
livrate în sumă de 1019,70 lei cu prețul micșorat oferit la livrare și anume de 33.99 lei/kg, respectiv suma totală după 
livrarea întregii cantități contractate de 60 kg de tăiței constituind 2180,70 lei,  astfel s-au economisit 141,30 lei și din 
acest considerent grupul de lucru pentru achiziţii decide micșorarea sumei pentru următoarea poziție: 

1.1 Taiței cu ou de casa, ambalaj aproximativ 0,5 kg/pachet (pachet (poz.1/LOTUL IX „Făină, zahăr, paste făinoase și 
crupe de mei”) – micșorarea cu -141,30 lei;

2. Datorită faptului că toate 200 kg contractate de produs Faina de grîu ambalată cal. super. 2 kg (poz.2/LOTUL IX 
„Făină, zahăr, paste făinoase și crupe de mei”) în sumă totală contractată de 2774,00 lei (13,87 lei/kg) au fost livrate în 
sumă de 2520,00 lei cu prețul micșorat oferit la livrare și anume de 12,60 lei/kg, respectiv s-au economisit 254,00 lei și 
din acest considerent grupul de lucru pentru achiziţii decide micșorarea sumei pentru următoarea poziție: 

2.1 Faina de grîu ambalată cal. super. 2 kg (poz.2/LOTUL IX „Făină, zahăr, paste făinoase și crupe de mei”) – micșora-
rea cu -254,00 lei;

3. Datorită faptului că au fost contractate 30 kg de produs Crupe de mei calit super. la ambalajul de 1 kg (poz.3/LOTUL 
IX „Făină, zahăr, paste făinoase și crupe de mei”) în sumă totală de 630,00 lei (21,00 lei/kg), dar deoarece acest pro-
dus a fost livrat la ambalajul pachet de 0.900 kg, respectiv fiind livrate 33 pachete în cantitate de 29,70 kg în sumă 
totală de 623,70 lei, astfel grupul de lucru pentru achiziţii decide rezoluțiunea parțială/micșorarea poziției de: 

3.1 Crupe de mei calit super.ambalaj pachete polietilenă la ambalajul de 1 kg (poz.3/LOTUL IX „Făină, zahăr, paste făi-
noase și crupe de mei”) – micșorarea în cantitate de 0,300 kg lei (21,00 lei/kg) în sumă de -6,30 lei;

4. Datorită faptului că operatorul economic SRL Delmix Prim se află în imposibilitate de a livra amestecul uscat 
pentru prematuri FRISOLAC (poz.1/LOTUL XIII), conform scrisorii nr.01-19/2750 din 22 august 2022  prin care solicită 
rezoluțiunea totală pentru această poziție, deoarece la formarea prețului oferit la Cererea Ofertelor de Prețuri cu ID 
ocds-b3wdp1-MD-1653384239986 pentru acest produs s-a ținut cont de prețul la carburanți și logistica, dar nu s-a 
prognozat o așa considerabilă majorare la toate produsele de la 25%-100%, astfel grupul de lucru pentru achiziţii 
decide rezoluțiunea totală pentru poziția de: 

4.1 Amestecul uscat  pentru  prematuri  FRISOLAC (poz.1/LOTUL XIII „Amestec uscat pentru prematuri”) – micșorarea 
în cantitatea totală contractată de 24 kg (362,00 lei/kg) în sumă de -8688,00 lei;

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Delmix Prim 1 05.09.2022 9022,67 -9089,60

Astfel suma totală a contractului – contract nr.51 din 28.06.22 se va micșora cu -9089,60 lei şi va 
constituie 15447,40 lei (Cincisprezece mii patru sute patruzeci și șapte lei 40 bani).

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636617721750
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01/21052158  din    01.09.2022   

I.  Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei
Localitate Or. Orhei
IDNO 1013606002553
Adresa str. Vasile Lupu 127
Număr de telefon 0235 24384
Număr de fax 0235 24556
E-mail oficial cs.orhei1@ms.md
Adresa de internet http://cs1orhei.md/index.php/acizitii/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dvornic Ludmila

0235 24967,  cs.orhei1@ms.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție LP
Obiectul achiziției reactive si consumabile de laborator pentru anul 2022 

(repetat)
Cod CPV 33600000-6
Valoarea estimată a achiziției 105 000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

 Nr: 21052158
Link-ul:https: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21052158/

Data publicării anunțului de participare 21.02.2022
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 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare    Buget CNAM

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

21.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL GBG-MLD 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 21052158/02

Data: 31.03.2022

http://www.mtender.gov.md
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 42 504.00
Inclusiv TVA: 51 004.80

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  □
Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2016
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)

__Se majorează cantitatea unor bunuri ca urmare a cererii mari de investigare, după cum urmează:

Den. operator 
economic Denumirea bunurilor Unit. de mă-

sură
Cantitatea

SRL GBG-MLD Eprubete  vacuum din plastic cu anticoagu-
lant (100 mkl)

buc 800

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

___Ca urmare a analizei periodice cu privire la activitatea laboratorului și a stocurilor de reagenți și consumabile, 
s-a depistat că în urma cererii mari de investigare ce nu a putut fi prevăzută, se epuizează în scurt timp cantitatea 
contractată și livrată pentru poziția „Eprubete  vacuum din plastic cu anticoagulant (100 mkl)„ (cantitate insuficientă 
pentru buna funcționare a instituției pina la finele anului)__

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01/21052158  din 
01.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului  

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL GBG-MLD 01/G 01.09.2022 2400.00 2880.00

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 _____________

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601000439 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -
E-mail dtm_sis@sis.md
Pagina web oficială sis.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

SIS SIS

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Mașini și utilaje
Cod CPV 44510000-8
Valoarea estimată a achiziției 418 250,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul por-
talului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1646223669299
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1646223669299

Data publicării anunțului de participare 02.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicări-
lor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □
Servicii de proiectare □      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 Bugetul de stat □     FAOAM □ 
BASS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL Magnum Co Plus

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 211/22
Data: 25.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 380 000,00
Inclusiv TVA:  456 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție În decurs de 30 zile de la solicitare, pe parcursul anului 

2022

II. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezoluțiunea contractului  □
Altele:  [-]

Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Art. 76 alin. (7) 
pct. 1), 2), și alin. (9)

Pct. 12.2. al Contractului nr. 211/22 din 25.03.2022
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În legătură cu parvenirea scrisorii f/n din 08.08.2022 a SRL ”Magnum Co Plus”, prin care se menționea-
ză că din cauza conflictului militar din Ucraina, a fost blocat comerțul prin portul internațional Odessa și 
operatorul este în imposibilitate de a livra bunul de la lotul 15 ”Transpalet manual cu catarg/Handlerkraft 
KR1016”(informație confirmată prin scrisoarea nr. 439/22 din 05.08.2022 a importatorului și distribuitorului 
oficial în Republica Moldova a produselor Handlerkraft). 

 Astfel, s-a propus inițierea unui acord de micșorare a contractului cu suma de 26 400,00 (douăzeci și 
șase mii patru sute,00) lei MD.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul situației de război din Ucraina respectiv blocarea comerțului prin portul internațional Odessa, 
operatorul economic este în imposibilitate de a importa utilajul de la lotul 15 ”Transpalet manual cu catarg/
Handlerkraft KR1016”.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ____/22 din 
______________ a fost încheiat acordul de micșorare a contractului, după cum urmează:

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Magnum Co Plus Cu capital autohton 22 000,00 26 400,00

Valoarea finală a contractului după modificare va constitui 429 600,00 lei cu TVA.
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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 _______06.09.2022______

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
Localitate s.Sadaclia,str. 31 August 1989
IDNO 1012620011549
Adresa Str.31 August 1989
Număr de telefon 069217952,069735310
Număr de fax 029757964
E-mail oficial m.eminescu.sad@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Talmaci Natalia

 
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 Diverse produse alimentare
Valoarea estimată a achiziției 187600.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:
Link:OCDS-b3wdp1-MD-1641208544750

Data publicării anunțului de participare 03.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare 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

Nr.1 din 19.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL Slavena Lux

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:5
Data:27.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:-78356.12
Inclusiv TVA:-93784.50

Termen de valabilitate 27.01.2022-31.12.2022
Termen de execuție 27.01.2022-31.08.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
Modificarea termenului de valabilitate  □

	 Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art 76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contrac-

tului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoa-
rea 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)

La data de 06.01.2022 Liceul Teoretic Mihai Eminescu în calitate de autoritate contractantă a inițiat și publicat pe 
platforma de achizitii Mtender COP   link: OCDS-b3wdp1-MD-1641208544750 privind achizitionarea  Produselor ali-
mentare pentru perioada ianuarie - decembrie 2022. Ca urmare a desfășurării a procedurii de achiziție publică  pentru 
lotul 1 - CARNE   si lotul 7 – Diverse produse alimentare a fost desemnata cîștigatoare oferta operatorului economic  
S.R.L. Slavena Lux ca fiind cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 La data de 11.08.2022_operatorul economic  S.R.L. Slavena Lux a solicitat autorității contractante revizuirea prețului 
conform contractului  nr 05 din 27.01.2022 avînd în vedere majorarea prețurilor la produse alimentare. În cadrul gru-
pului de lucru pentru achizitii publice, s-a decis ca o majorare de pret ar incalca prevederile legislatiei in vigoare, prin 
urmare s-a decis rezilierea contractului  de  achizitie 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__1__din __06.09.2022__ 
a fost încheiat acordul adiţional privind ______Relizierea contractului_______

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Slavena Lux 1 06.09.2022 -47351.42 -55556.64

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 29.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria satului Ghidighici
Localitate mun. Chișinău, satul Ghidighici
IDNO 1007601009680
Adresa str. Mateevici A., nr.2
Număr de telefon 022-710-604
Număr de fax 022-710-252
E-mail oficial primaria.ghidighici@gmail.com 
Adresa de internet www.ghidighici.md   
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Victor Durbală, 022-710-164, primaria.ghidighici@
gmail.com 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru se-

mestrul I al anului 2022, destinate Instituției de 
educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, mun. 
Chișinău (repetat)

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 153 360,00 Lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1641989747494
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1641989747494?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 12.01.2022
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 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

25.01.2022

Denumirea operatorului economic AVT LUX COM SRL

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md
mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641989747494
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 19
Data: 01 februarie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 124 800,00 Lei 
Inclusiv TVA: 149 760,00 Lei

Termen de valabilitate 31 iulie 2022
Termen de execuție 30 iunie 2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Rezelierea contractului  □
Temeiul juridic Art. 77 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La data de 01.02.2022 a fost încheiat contractul de achiziționare a produselor alimentare pentru semestrul I al anului 
2022, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, conform procedurii Cererea ofertelor de 
prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1641989747494. Valabilitatea acestui contract fiind până la 31 iulie 2022, însă ulterior, 
conform Acordului Adițional nr. 1, din 29 iulie 2022 contractul a fost reziliat. Părțile și-au îndeplinit obligațiunile con-
tractuale și de comun acord au decis rezilierea acestuia. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motivul rezilierii contractelor de achiziționare a produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2022, destinate 
Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale 
care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 și anume este necesar de contractat 
produse alimentare pentru semestrul II.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._1_din 29 iu-
lie 2022 a fost încheiat acordul adiţional privind achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul 
I al anului 2022, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici.

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

AVT LUX COM SRL 47944,00 57532,80

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-1641989747494
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4 din 01.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria or. Cantemir
Localitate Or. Cantemir
IDNO 1007601007126
Adresa Str. Trandafirilor 2, et. 3
Număr de telefon 027322639
Număr de fax -
E-mail oficial primaria.cantemir@gmail.com 
Adresa de internet primariacantemir.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Puică Tatiana 

Tel: 078308494
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate RCererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri □  Servicii □  Lucrări R

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a liniei de alimentare cu energie 
electrică a cartierului locativ din or. Cantemir, Zona de 
odihnă.

Cod CPV 45246400-7
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri 
decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1648029693699?tab=contract-notice 
Link-ul :https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1648029693699?tab=contract-notice  
Data publicării:23 martie 2022

Platforma de achiziții publice utilizată R achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice 
a autorității contractante

R Da  □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://primariacantemir.md/ro/page/transparenta/
achizitii-publice-458/planuri-de-achizitii 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: Nu se aplică
Link-ul:

mailto:primaria.cantemir@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648029693699?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648029693699?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648029693699?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648029693699?tab=contract-notice
http://primariacantemir.md/ro/page/transparenta/achizitii-publice-458/planuri-de-achizitii
http://primariacantemir.md/ro/page/transparenta/achizitii-publice-458/planuri-de-achizitii
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz)

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 
electronică   □Catalog electronic

Sursa de finanțare RBuget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 360 085,03 lei
 
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări R
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu R    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat R     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

12.04.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Sud Terra”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 57

Data: 20.04.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 342 071,23 lei

Inclusiv TVA: 410 485,48 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 20.06.2022

 
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  R

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Art. 76, alin. (7), pct. 1 din Legea 131/2015 privind 

achizițiile publice.

Pct. 165 din Regulamentul privind măsurarea energiei 
electrice în scopuri comerciale și modificarea unor acte 
normative aprobate de ANRE, aprobat prin Hotărârea 
ANRE nr. 74 din 25.02.2022, publicată la 18.03.2022.

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
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Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În cazul punctelor de măsurare de categoria E cu puterea contractată mai mare de 50 kW, se instalează numai con-
toare electronice care au posibilitatea înregistrării și stocării valorilor înregistrate pe parcursul a cel puțin 45 zile, 
cu posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice și citirii la distanță a 
datelor înregistrate de contor, având instalat echipament de comunicare pentru citirea contorului la distanță, dar și 
cu posibilitatea înregistrării momentului defectării contorului de energie electrică și a lipsei tensiunii. Astfel, conform 
indicațiilor de mai sus valoarea contoarelor cu GSM care urmează a fi instalate suplimentar este de 15 000 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Proiectul tehnic și devizele de cheltuieli necesare pentru desfășurarea achiziției și lucrărilor în sine au fost elaborate 
de către primăria or. Cantemir în luna noiembrie 2021. Valabilitatea documentelor sus numite este de 1 (un) an. Ul-
terior, pentru astfel de gen de lucrări coordonarea cu Î.C.S Premier Energy este obligatorie. Pe 30.03.2022 proiectele 
inclusiv schemele au fost aprobate de către reprezentanții Î.C.S Premier Energy. După realizarea lucrărilor Primăria or. 
Cantemir a înaintat către Î.C.S Premier Energy o solicitare privind racordarea noii linii de electricitate la rețea. La data de 
11.08.2022 Primăria or. Cantemir a recepționat Prescripția nr. E30202022070001 din 11.08.2022 din partea Î.C.S Premier 
Energy prin care ne informează despre faptul că pentru a da în exploatare linia electrică este obligatoriu să echipăm 
stația cu întrerupător automat VA88-37 400A 3P 35kA microprocesor, GSM antenă cu E55C ETM modem cu 3m cablu, 
unitate de comunicare ETM 71382 3G. Aceștia sau axat pe ultimele modificări a Hotărârii ANRE nr. 74 din 25.02.2022 
cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale și modificarea unor 
acte normative aprobate de ANRE, prevăzute anume în pct. 165. Modificarea a fost publicată pe 18.03.2022. Dacă 
specialiștii Î.C.S Premier Energy au aprobat proiectul pe data de 30.03.2022 fără aceste echipamente atunci nici noi în 
calitate de AC nu am avut cum să le includem în caietul de sarcini. Majorarea solicitată în valoare de 15 000 lei cade 
sub incidența art. 76, alin. (7), pct. 1 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 57 din 20.04.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului.

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL „Sud Terra” 118 01.09.2022 12 500 lei 15 000 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
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr           din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Rtec.md
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor □

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele:
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru

Bunuri□ Servicii  □ Lucrări □

Obiectul de achiziție Stații de acumulare și preepurare a apelor uzate
Anunțul de participare Nr.:

Data publicării: 25.07.2022 ora 10:00
Link-ul:https://e-licitatie.md/contract-notice/37158

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
96 din 08.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire „Ecologic Grup” SRL
IDNO 1016600013653
Date de contact tel. 067 575390, e-mail: info@elogic.md 

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai 
ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în conside-
rare pentru atribuirea contractului.

1 120 006,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigătoare

1 120 006,00 lei, fără TVA- valoarea ofertei celei mai ridicate

1 100 000,00 lei, fără TVA- valoarea ofertei celei mai scăzute

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Can-te/ Un de 
măs

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 „Ecologic Grup” SRL 42900000-5 3 buc.
102 19.09.2022

1 344 008,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

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

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. MG-09/22  din  20.09.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA ”Moldovagaz”
Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO 1003600005148
Adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 64
Număr de telefon +373 22 578 771
Număr de fax +373 22 578 771
E-mail oficial office@moldovagaz.md
Adresa de internet www.moldovagaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Sîrbu Andrian, +373 22 578 018, Andrian.Sirbu@mol-

dovagaz.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

(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)

Societate pe Acțiuni - Furnizarea gazelor naturale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența ac-
tului normativ:

 □ X Legea  privind achizițiile în sectoarele ener-
geticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 
74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri  □ 

Servicii x       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Achiziționarea serviciilor privind auditul financiar anu-

al obligatoriu al SA “Moldovagaz” pentru anul 2022, 
(individuale și consolidate)

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657777424290
Data publicării: Anunț de participare 14 iulie 2022;
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657777424290?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut Х

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

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 examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. MG-09/22 din 05.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție ofertantului:

Denumire „Moldauditing” SRL

IDNO 1003600029218

Date de contact 

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

Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 
84/1, office@moldauditing.md

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu X      

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile 
ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei 
mai scăzute luate în considerare pentru 
atribuirea contractului.

890 000,00 lei fără TVA

Valoarea și procentul din contract care 
poate fi subcontractat unor terți.

-

Lot atribuit:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor
Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Nr. și data contractului Suma, inclusiv 

TVA

1

Achiziționarea serviciilor 
privind auditul financiar 
anual obligatoriu al SA 
“Moldovagaz” pentru 

anul 2022, (individuale 
și consolidate)

79212100-4 servicii

Contractul va fi semnat 
după aprobarea bugetului 

la Adunarea Generală a 
Acționarilor

1 068 000,00 lei

Alte informații:

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

Nu X        

Da □        
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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

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din _________________        

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”TERMOELECTRICA
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600026295
Adresa str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax 022-436-388, 022-436-357, 022-385-466
E-mail tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială www.termoelectrica.md
Persoana de contact Sorin Moraru

Tipul entității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

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

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al ga-
zelor naturale □      

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 pre-
alabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție, 

Cod CPV

Achiziționarea materialelor de construcție

44100000-1

Anunțul de participare Nr: 21061010
Link-ul: https:// mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1659504303624
Data publicării: 03.08.2022

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 atribuire utili-
zate

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

Nr. oferte primite Total: 6
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 6

https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1659504303624
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1659504303624
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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. 
145 din 14.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantilor:

Denumire SC“Torconst“ SRL  Î.I. “Caliga Valeriu“ “Urban Code“ SRL  “Tincomerț Grup” 
SRL

IDNO 1004600062601 1003609006702 1018600026143 1006600012518

Date de contact 

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

Republica Moldova, Mun. 
Chisinău, str. Albișoara 
66,ap.34

e-mail: office@torconst.
md

tel. 079 518 920

Republica Moldova, Or. 
Ungheni, 

str. Lacului 3

e-mail: carbunemd@
gmail.ru

069141879

Republica Moldova, 
Mun. Chisinău, 

str. Zelinschi, 38/4, ap. 
(of ) 49

e-mail: info@urbn.md

079252251

Republica Moldova, 
or. Ocnița, str. 50 ANI 
ai Biruinței 79B

e-mail: achizitii@
megaconstruct.md

tel. 078999032

Întreprindere mică sau 
mijlocie 

Da □       Nu □        Da □       Nu □       Da □       Nu □       Da □       Nu □        

Asociație de operatori 
economici  

(societate mixtă, conso-
rțiu sau altele) 

Da □       Nu □ Da □       Nu □          Da □       Nu □          Da □       Nu □

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și 
procentul din contract)

Da □       Nu □ Da □       Nu □         

 

Da □       Nu □         

 

Da □       Nu □

Valoarea ofertei câști-
gătoare, valorile ofertei 
celei mai ridicate și a 
ofertei celei mai scăzu-
te luate în considerare 
pentru atribuirea con-
tractului.

Lot 1 - 570 653,40

Lot 2 - 2 211 014,40

Lot 3 - 89 998,80 Lot 4 - 58 920,00 Lot 5 - 295 455,00

Lot 6 - 97 488,00

Lot 7 - 79 236,00

Valoarea și procentul 
din contract care poate 
fi subcontractat unor 
terți.

- - - -

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA

SC“Torconst“ SRL  

1 Lot 1. Materiale de 
izolare 44100000-1 570 653,40

2 Lot 2. Materiale de izolare 44100000-1 2 211 014,40

Î.I. “Caliga Valeriu“
1 Lot 3. Materiale de construc-

ție 44100000-1 89 998,80

“Urban Code“ SRL  
1 Lot 4. Capace din 

fontă 44100000-1 58 920,00

mailto:carbunemd@gmail.ru
mailto:carbunemd@gmail.ru
mailto:info@urbn.md
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“Tincomerț Grup” SRL

1 Lot 5. Elemente pre-
fabricate din beton 44100000-1 295 455,00

2
Lot 6. Ciment M-400 44100000-1 97 488,00

3
Lot 7. Cărămidă 44100000-1 79 236,00

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

2. Alte informații:

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

Nu □        

Da □        

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

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

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

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

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.    3      din _28.09.2022_

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Regia Apă Canal-Orhei S.A

Localitate mun.Orhei

IDNO 1002606000595

Adresa Strada 31 August 1989,nr 67

Număr de telefon/fax 0235 22 9 51

E-mail office@racorhei.md

Adresa de internet www.racorhei.md

Persoana de contact Juncu Roman   0235 2-29-51

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)

Regia Apă Canal-Orhei S.A

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

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

Pretul cel mai scazut

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii R       

Lucrări 
Obiectul de achiziție Lucrari de reparatie a pompei hidraulice de tip FA-15.99

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1660830622762
Data publicării: 18.08.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21061940/

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 uti-
lizate

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

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

mailto:office@racorhei.md
http://www.racorhei.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060177/lot/11589198/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660830622762
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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. 3 din 06.09. 2022_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL”Protermaci Service”

IDNO 1003600097738

Date de contact 

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

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

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       NuR

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, inclu-
siv TVA

1 Lucrari de reparatie a pompei hi-
draulice de tip FA-15.99

50500000-0  1.buc Nr .2/  
22.09.2022

349 366.56

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).

https://achizitii.md/ro/public/tender/21060177/lot/11589198/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060177/lot/11589198/
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ 
Nr. 23 din 27.09.2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale nr. 149 din 06.06.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică” 

 Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1648743582272

Procedura de modificare a contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albişoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. 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): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 45259000-7

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):  MD 
115 (0101000);

Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

- ”Termenul de îndeplinire/executare a lucrărilor și organizarea dării în exploatare până la 30 octombrie 2022” – înain-
te de modificare a contractului nr. 149 din 06.06.2022 și ”Termenul de îndeplinire/executare a lucrărilor și organizarea 
dării în exploatare până la 30 noiembrie 2022” – după modificare a contractului nr. 149 din 06.06.2022.

- ” Staţie de Protecţie Catodică str. M. Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. inv. 6438” – înainte de modificare a con-
tractului nr. 149 din 06.06.2022 și ” Staţie de Protecţie Catodică din str. Suceava nr. 5 (SRG-28), nr. inv. 1139” – după 
modificare a contractului nr. 149 din 06.06.2022.

9. Creșterea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului rămâne neschimbată.

10. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

- Perturbarea/întreruperea lanțurilor logistice de livrare a materialelor necesare pentru executarea lucrărilor, ca urma-
re a situaţiei existentă în Ucraina.

- Interzicerea efectuării lucrărilor de sondare pe terenul privatizat.

11. Data deciziei de atribuire a contracului: № 30 din 23 mai 2022.

12. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniu-

http://www.chisinaugaz.md


363

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 7730 SEPTEMBRIE 2022, VINERI

nii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

13. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor 
și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după 
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chișinău, bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

14. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 31.03.2022

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ 
Nr. 22 din 23.09. 2022

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale nr. 148 din 06.06.2022

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

”Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău” 

 Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1648742936203

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. Denumirea entității contractante: SRL ”Chișinău-gaz”;

2. IDNO: 1003600066037;

3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albişoara 38;

4. Numărul de telefon/fax: +373 22 578 010;

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;

6. 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): 

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;

7. Cod CPV: 45453000-7

8. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului prin-
cipal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):  MD 115 
(0101000);

Descrierea achiziției înainte și după modificare: Suma totală a Contractului este de 7 941 361,32 lei, inclusiv TVA. 
În urma modificării contractului nr. 148 din 06.06.2022 privind executarea lucrărilor de gazificare a caselor de locuit 
din com. Bubuieci, mun. Chișinău - Suma totală a Contractului constituie 8 244 561,44 lei, inclusiv TVA (opt milioane 
două sute patruzeci și patru de mii cinci sute șaizeci și unu de lei și 44 de bani)”.

9. Creșterea prețului în urma modificării: Suma totală a Contractului se majorează.

10. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Efectuarea modificării documentației de 
proiect și schimbarea volumului lucrărilor de construcție.

11. Data deciziei de atribuire a contracului: № 31 din 25 mai 2022.

12. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniu-
nii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu

13. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor 
și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după 
caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obține aceste informații: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor,  MD-2001, mun. Chișinău, bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

14. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare _____________

http://www.chisinaugaz.md
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Î.M „Regia transport electric”
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chișinău, str.M.Dosoftei,146
Număr de telefon 022 204 129, 022 204 145
Număr de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet rtec.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109

Popescu Valentin, tel. 022 204 129
 
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: 
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ: 

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Obiectul achiziției Discuri de frână
Cod CPV 34322000-0
Valoarea estimată a achiziției 949 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1649941245686
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649941245686?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14.04.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare 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 □     
Surse externe □ 
Alte surse: Surse proprii
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

12.05.2022

Denumirea operatorului economic „ Amid Auto” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 63

Data: 01.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 460 000,00 MDL

Inclusiv TVA: 552 000,00 MDL
Termen de valabilitate 01.06.2023
Termen de execuție 01.06.2023
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrări-
lor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului princi-
pal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și 
serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

MD115

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: 
Temeiul juridic Legea 74 din 21.05.2020

Art. 82 alin. 2) pct. 2) lit. b)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 74 528,00 lei, incl TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții sec-
toriale/acordului-cadru (după caz)

Nu s-a modificat

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)

În urma procedurii de achiziție publică Licitație deschisă nr: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1649941245686 din 14.04.2022 și de-
ciziei de atribuire nr. 60 din 16.05.2022, pentru Lotul 3 discuri de frână, a fost atribuit agentului economic „ Amid Auto” 
SRL. Valoarea totală a bunurilor conform contractului nr. 63 din 01.06.2022 este de 552 000,00 MDL, inclusiv TVA. Ca 
rezultat a creșterii semnificative a prețurilor din cauza conflictului armat din Ucraina, se majorează valoarea contrac-
tului cu 74 528,00 MDL, inclusiv TVA, aceasta constituie 13,5 % ceea ce nu depășește pragul stabilit conform art. 82 
alin. 2) pct. 2) lit. b) din Legea 74/2020 și anume 15 % .

Astfel, valoarea finală a contractului va fi de 626 520,00  MDL, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

  

La data de 04.08.2022 operatorul economic „ Amid Auto” SRL s-a adresat către Î.M „Regia transport electric” cu o so-
licitare, conform căreia a înștiințat entitatea contractantă despre necesitatea majorării valorii contractului nr. 63 din 
01.06.2022 cu 74 528,00 MDL, inclusiv TVA, din multiple motive:
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1) scumpirea gazelor și materiei prime ce a dus nemijlocit la scumpirea produsului finit care urmează a fi importat;

2) schimbarea traseelor în legătură cu conflictul armat;

3) scumpirea motorinei și benzinei ceea ce a cazuat modificarea costului transportului.

Așadar, în scopul verificării celor menționate de către „ Amid Auto” SRL, Î.M „Regia transport electric” a efectuat studiu 
suplimentar al pieții de profil prin care s-a confirmat creșterea prețurilor la bunurile ofertate.  

În acest context, conform pct.11.3 a contractului nr.  63 din 01.06.2022: „Părţile contractante au dreptul, pe durata 
îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional”.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul, precum și în scopul 
activității neîntrerupte a parcurilor și întreținerii în stare corespunzătoare a troleibuzelor, s-a decis încheierea acordu-
lui adiţional privind majorarea valorii contractului nr. 63 din 01.06.2022  de la 552 000,00 MDL până la data 626 520,00 
MDL, inclusiv TVA.

Denumire 
operator 
economic

Adresa, numărul 
de telefon, numă-
rul de fax, adresa 

de e-mail și adresa 
de internet

Întreprinderea:

Cu capital au-
tohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acor-
dului adițional

Fără TVA

Valoarea modificări-
lor (după caz)

Inclusiv 
TVA

„ Amid 
Auto” SRL

Mun.Chișinău, str. 
Independenței 42,  
tel:068406391, 

email:andrei.ami-
dauto@gmail.com

Capital autohton 1 24.08.2022 522 
100,00

626 
520,00
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ANUNȚ

privind modificarea contractului 

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

din 11.09.2022

1. Denumirea entității contractante: S.A. ”TERMOELECTRICA”

2. IDNO: 1003600026295

3. Adresa: str. Tudor Vladimirescu, 6

4. Numărul de telefon/fax: 022-436-388, 022-436-391, 022-436-490

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: tender@termoelectrica.md, www.
termoelectrica.md.

6.  Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația 
de concurs și la informații suplimentare:ocds-b3wdp1-MD-1646299201463.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că en-
titatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 
de achiziție comună): Entitate contractantă licențiată în sectorul termoenergetic și al gazelor natu-
rale.

8.  Codul CPV: 45300000-0

9.  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: MD-2024.

10. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

 Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție sectorială nr.21052684, a fost adjudecat contractul 
nr.2022122 din data de 31.05.2022 privind executarea lucrărilor de modernizare la 3 (trei) blocuri locative :

•	 Lot 1 – Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str. 
Milescu Spătaru 21/3 (două scări, 71 apartamente) - 2 124 128,56 lei;

•	 Lot 2 – Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str. 
Milescu Spătaru 21/4 (două scări, 71 apartamente) – 2 124 128,56 lei;

•	 Lot 3 – Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str. 
Calea Ieșilor 59/1 (una scara, 36 apartamente ) – 865 990,22 lei, cu termenul de realizare a lucrărilor până la 
data de 31.08.2022.

 În urma modificărilor se solicită înlocuirea blocului din str. Calea Ieșilor 59/1 cu str. Calea 
Ieșilor 51/5 și prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 31.10.2022.

11. Creșterea prețului în urma modificării (după caz): Nu este cazul.

12. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din  cauza circumstanțelor neprevăzute și anume refuzul locatarilor blocului din str. Calea Ieșilor 59/1, a fost 
reziliat contractul inițial de parteneriat nr. SRC-104 din 24.12.2021,privind lucrările de modernizare a blocu-
lui încheiat cu ÎMGFL-14, gestionarul blocului respectiv și a fost semnat un nou contract de parteneriat nr. 
SRC-110 din 11.08.2022, încheiat cu C.C.L. nr.104, gestionarul blocului din str. Calea Ieșilor 51/5. Semnarea 
noului contract de parteneriat  la data de 11.08.2022 face imposibilă executarea lucrărilor stabilite la blocul 
din str. Calea Ieșilor 51/5 până la data de 31.08.2022, astfel termenul de executare fiind necesar a fost  mo-

mailto:tender@termoelectrica.md
http://www.termoelectrica.md
http://www.termoelectrica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646299201463
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dificat până la data de 31.10.2022.

13. Data deciziei de atribuire a contractului: 28.04.2022.

14. De indicat numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și 
adresa   de   internet   ale   noului   operator   economic   sau   ale    noilor    operatori economici: Nu 
este cazul.

15. Se specifică dacă contractul se referă la un proiect sau program finanțat din fondurile 
Uniunii Europene și/sau din unul dintre   statele   membre   ale   Uniunii Europene: NU.

16. 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

17. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.03.2022.

18. Alte informații relevante:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.141 din 
07.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional la contractul nr.2022122 din 31.05.2022  privind:

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Termenul de executare a lucră-
rilor

Valoarea modificărilor 

(după caz) -

“Techno Test“SRL 1 07.09.2022 31.10.2022
Modificarea adresei
str. Calea Ieșilor, 51/5

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 171P din 27.09.2022

privind achiziționarea RFQ_214 Achizitionarea Uleiului de transformator  prin procedura de achizi-
ție restransa

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: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 17 40

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 livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referin-
ță/sistemul de gestiu-

ne electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)

Lot 1 09211640-9 Ulei de trans-
formator l. 60.000 https://premierener-

gy-md.app.jaggaer.com 3.000.000

Valoarea estimativă totală 3.000.000
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta): adjudecarea per lot.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

mailto:furnizor@premierenergy.md
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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 eli-
minarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), 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 
per lot 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 per lot din punct de vedere tehnico-econo-

mic
100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  07.11.2022

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 licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Soluti-
on, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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24. 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

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică. 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică. 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.09.2022.

29. 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 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene): nu. 

30. 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 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

32. Alte informații relevante: nu aplică.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 171P din 27.09.2022

privind achiziționarea RFQ_214 Achizitionarea Uleiului de transformator  prin procedura de achizi-
ție restransa

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: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 17 40

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 atri-
buire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea 
bunurilor soli-

citate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referin-
ță/sistemul de gestiu-

ne electronica

Valoarea estima-
tă 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lot 1 09211640-9 Ulei de trans-
formator l. 60.000 https://premierener-

gy-md.app.jaggaer.com 2.000.000

Valoarea estimativă totală 2.000.000
 
 
 
 
 
 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): adjudecarea per lot.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a înde-
plinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de 
vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

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 per 
lot 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 per lot din punct de vedere tehnico-econo-

mic
100%

 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  31.10.2022

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 licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

mailto:furnizor@premierenergy.md
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20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

24. 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

25. 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. 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică. 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.09.2022.

29. 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. 

30. 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 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

32. Alte informații relevante: nu aplică.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Acumulatoarelor
           (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

Denu-
mirea 

bunuri-
lor

Unitatea 
de

măsură
Canti-tatea

Specifica-
rea tehni-
că deplină 
solicitată, 
standarde 

de refe-
rință

Preț, unit. inclusiv 
TVA, MDL

Valoarea estimată in-
clusiv TVA, MDL

http://www.cfm.md
http://www.railway.md
http://www.cfm.md
http://www.cfm.md
http://www.railway.md
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Lot 1

31
44

00
00

-2

Acumu-
lator 
12V

Bucăți 8 6СТ 55-60 
(А,ч) 800,00 6 400,00

Lot 2
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 2 6СТ65-70 
(А,ч) 850,00 1 700,00

Lot 3
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 30 6СТ77 
(А,ч) 1 100,00 33 000,00

Lot 4
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 25 6СТ90 
(А,ч) 1 200,00 30 000,00

Lot 5
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 14 6СТ100 
(А,ч) 1 300,00 18 200,00

Lot 6
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 1 6СТ120 
(А,ч) 1 350,00 1 350,00

Lot 7
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 4 6СТ132 
(А,ч) 1 400,00 5 600,00

Lot 8
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 30 6СТ140 
(А,ч) 1 950,00 58 500,00

Lot 9
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 2 6СТ145 
(А,ч) 1 550,00 3 100,00

Lot 10
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 25 6СТ180 
(А,ч) 3 000,00 75 000,00

Lot 11
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 34 6СТ190 
(А,ч) 3 100,00 105 400,00

Lot 12
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 4 6СТ225 
(А,ч) 3 200,00 12 800,00

Lot 13
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 8 6СТ240 
(А,ч) 3 500,00 28 000,00

Lot 14
Acumu-

lator 
12V

Bucăți 4 3СТ215 
(А,ч) 3 500,00 14 000,00

Lot 15 Acumu-
lator Bucăți 4 3СТ200-

190 (А,ч) 3 500,00 14 000,00

Lot 16 Acumu-
lator Set 2 75КН150Р 130 000,00 260 000,00

Lot 17 Acumu-
lator Bucăți 150 ТНЖ 250 2 500,00 375 000,00

Lot 18 Acumu-
lator Bucăți 980 АБН-

72(80) 1 300,00 1 274 000,00

Lot 19 Acumu-
lator 2V Bucăți 96

ELEMENT 
7Bzs – 420 
(А,ч)

135x195ммh-
380мм

3 000,00 288 000,00

TOTAL INCLUSIV TVA 2 604 050,00
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – se aplică;

2) pentru mai multe loturi – se aplică;

3) pentru toate loturile – 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: până la 30 zilele calendaristice con-
form cerinţei Serviciul de ATM filială a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” cu trans-
portul furnizorului pe adresa mun. Chișinău, str. Muncești, 71.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.03.2023

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 îndepli-
nirii 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 ume-
de 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
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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

Pon-
derea 

(%)
1. prețul cel mai scăzut 100

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

  Depunerea ofertelor pe:  [data]  04.11.2022  până la: [ora exactă]  10:00

  Deschiderea ofertelor pe:  [data]  04.11.2022  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: 27.09.2022

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
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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:

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 „Acumulatoare”

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.

37.6. Termenul de garanţie al bunurilor: minimum 18 (optsprezece) luni.
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