
A n e x a nr. 2 
la Documenta ţ i a standard nr. 

din " 1 5 " septembrie I 1 I . 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea Lista suplimentară a consumabilelor medicale, consumabile de 
laborator, materialelor de sutura pentru anui 

prin procedura de achiziţie Licitaţie publică 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMbP institutul Uncoiogic 

2. IDNO: 1003600151023 

3. Adresa: mun .Ch i ş inău str. N . Tes temi ţ ianu 30; 

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)-85-26-70 / 0(22)72-78-80; 

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii cuniraclanle. 

anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la 
documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în 
SIA RSAP 

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 
menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că 
achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, 
prestarea servicii lor medica le ; 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la procedura de - achiziţie pri\ind Ii\ rarta,'prestai'ta ui niâtuaitlui 
bunuri/servicii: 

Nr. Cod 
CPV Denumirea bunuri lor U/M Canti ta 

tea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

S tandarde de referinţă 

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte) 

1 

33140000-3 

Tub endotraheal Nr. 5,0 Buc. 20 

TVn -înll . U M ţt. .nl 1.. .>t r.i 
p/u intubaţie oro- şi nazo-trahealâ Cu 
manjetă Contrastare radiologică Sterilitate 
garantată în cazul ambalajului nedeteriorat 
Nr. 5,0 

180 

2 

33140000-3 

Tub endotraheal Nr. 6,0 Buc. 60 

Din polivinil clorid Steril, de unică folosinţă 
p/u intubaţie oro- şi nazo-traheală Cu 
manjetă Contrastare radiologică Sterilitate 
garantată în cazul ambalajului nedeteriorat 

540 

3 

33140000-3 

Tub endotraheal Nr. 6,5 Buc. 50 

Din polivinil clorid Steril, de unică folosinţă 
p/u intubaţie oro- şi nazo-traheală Cu 
manjetă Contrastare radiologică Sterilitate 
garantată în cazul ambalajului nedeteriorat 
Nr. 6,5 

450 

4 

33140000-3 

Tub endotraheal Nr. 7.0 Buc. 900 

Din polivinil clorid Steril, de unică folosinţă 
p/u intubaţie oro- şi nazo-traheală Cu 
manjetă Contrastare radiologică Sterilitate 
^ d l a l i l d l d Ui a i l i u a i d j u i u i l n .Uk . l u l u l d i 

Nr. 7,0 

8 100 

mailto:anticamera@onco.md
mailto:achizitiionco@gmail.com


5 Tub endotraheal Nr. 7,5 Buc. 1 500 

Din polivinil clorid Steril, de unică folo;:-.:i 
p/u intubaţie oro- şi nazo-traheală Cu 
manjetă Contrastare radiologiei Ster. r ; 
garantată în cazul ambalajului nedeteriont 
Nr. 7.5 

6 Tub endotraheal Nr. 8,0 Buc. 2 000 

Ulii puilWJIll Oiv.... 
p/u intubaţie oro- şi nazo-trahea'.ă Cu 
manjetă Contrastare radiologiei Ster: . : ; : ; 
garantata în cazul ambalajului nedetenoral 
Nr. 8.0 

- S DC". 

7 Tub endotraheal Nr. 8,5 Buc. 400 

Din polivinil clorid Steril, de unică fc ' . ;s :- : i 
p/u intubaţie oro- şi nazo-traheală Cu 
manjetă Contrastare radiologică Sterilitate 
aarantată în cazul ambalaiului nedeterinra' 

3 6 0 0 

8 Tub endotraheal Nr. 9,0 Buc. 100 

Din polivinil clorid Steril, de unică folosinţă 
p/u intubaţie oro- şi nazo-traheală Cu 
manjetă Contrastare radiologică Sterilitate 
garantată in cazul ambalajului nedeteriorat 
Nr. 9,0 

9 0 0 

9 Tub endotraheal Nr. 9.5 Ruc sn 

Din polivinil clorid Steril, de unică folosinţă 
p/u intubaţie oro- şi nazo-traheală Cu 
m a n i e t ă C o n t r a c t a r e r a d i o l o g i e i S t e r i l i t a t e 

garantată in cazul ambalajului nedetenoral 
Nr. 9,5 ' 

j ţ n 

10 
Tub endotraheal 
biluminal 

Buc. 100 

Din polivinil clorid Steril, de unică folosinţă 
p/u intubaţie oro- şi nazo-traheală Cu 
manjetă Contrastare radiologică Sterilitate 
garantata în cazul ambalajului nedeteriorat 

114 000 

11 Set pentru cateterizarea 
venei centrale 

Set. 500 

Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14 
G diametru 2,1 mm, lungimea 70 mm, 
-no,-Im m , > f i ! l - ' >.-«> 1 , !„ 

0,89 mm x 50 cm, depârtător pentru piele 

82 500 

12 Set pentru cateterizarea 
venei centrale 

Set. 320 

Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16 
G diametru 1,7 mm, lungimea 70 mm, 
conductor metalic tip J rezistent la indoiere 
0,63 mm x 50 cm, depărtător pentru piele 

52 800 

13 
Set pentru cateterizarea 
venei centrale 

Set. 60 

Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18 
G diametru 1,4 mm, lungimea 50 mm, 
conductor metalic tip J rezistent la indoiere 9 900 

14 
Cîmp chirurgical steril 
pentru cateterizarea 
venei centrale 

Buc. 600 Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm 7 200 

15 Conductor bilumen Buc. 100 Pentru tub endotraheal biluminal 1 000 

16 Alize Buc. 12 000 90x90 cm, de unica folosinţa 60 000 

17 Pahare de unică folosinţă Buc 9 1 0 0 Biodistructive. pentru consumarea 
u u i i d u o i , v u i u m ^ u u in i 

18 
33140000-3 

Linguriţe de unică 
folosinţă 

Buc. 5 500 Biodistructiv, 4 400 

19 
33140000-3 

Pipa orofaringiană 
Guedel N3 

Buc. 10 50 

20 Pipa orofaringiană 
Guedel N4 

Buc. 32 160 

21 
Pipa orofaringiană 
Guedel N5 

Buc. 30 150 

22 Cateter nazal pentru 
inhalare 0 2 

Buc. 900 Transparent,De unică folosinţă,Fâră latex 5 850 

23 Mască pentru inhalare de 
0 2 

Buc. 1 500 

1. Produs din transparent, non-toxic PVC; 2. 
Diluatori codificate prin două culori pentru 
1 t ip u r i rle c o n c e n t r a ţ i i " n i l u a t o r i i l 

verde pentru 24 %, 26%, 28%, 30%; 4. 
Diluatorul alb pentru 35%; 40%; 50%; 5. 
Agrafă ajustabilă pentru nas; 6. Cu lacată şi 
adaptor pentru umiditate înaltă; 7. Tubul ati-
strivire cu lungime de 2 m. 

40 500 

24 Set aspirator cu canulă Buc. 1 200 Steril,Transparent,Non toxic,Unică 
folosinţă.Lungimea 210 cm. 

17 400 

25 Cateter rectal nr.32 Buc. 7 060 28 240 

26 Cateter rectal nr.28 Buc. 1 2 550 10 200 



27 Cearşaf chirurgical u/f 
240x140cm steril 

B'k i n onn 

Material neţesut 5 straturi SSN1NÎS r . 
adeziv pe lateral, neabsorbant, 
hidrorepelent, nu mai puţin de 65 g. — r 
Valabilitatea - nu mai puţin de 3 a L T U n 
dispozitivele medicale : - r s s . t : - " i ' -
KCglbLFUl UL ^Ldi O. . . • . - -
a Agenţiei Medicamentului si D t s p o n l n d o r 
Medicale să se prezinte -extras d:r. ;_-. 
Registrul de stat al dispoziuve'.er ir.ec ; 
avizat cu ştampila umedă 'Pentru 
dispozitivele medicale neînregistrate ;.-. 
registrul de stat se va prezenta urmăioar;'.; 
documente: a) Declaraţia de conformitate 
CF si/sau Certificat de conformitate CP h 
1SU 1 J 4 » i sau i a u yuui i,m aepenaenia ue 
tipul produsului) * Toate specificaţiile sus-
menţionate obligator confirmate documentai 
de producător pe suport hîrtie avizate cu 
ştampila umedă *în ofertă se va indica 
codul/modelul/denumirea comercială a 
produsului pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. *Pentru 
identificarea mai precisă participantul va 
prezenta pozâ^ej cu dispozitivul medical 
avizată cu ştampila umedă * Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 
accepta inscripţia pe ambalaj in una din 
limbile de circulate internaţionala) buc 

33140000-3 

Material neţesut 5 straturi SSMMS , nu mai 
puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. 
Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului 
laparnicopir Anprtiir^ "^y'K 
cm cu strat adeziv. Zona adeziva aplicată 
nemijlocit pe marginea câmpului, 
impregnată în ţesătură, fără cute. Nu se va 
admite lipici cu faţa dublă. Minim 6 orificii 
integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. 
Valabilitatea - nu mai puţin de 3 ani. 
•Pentru dispozitivele medicale înregistrate 
în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

28 

Cearşaf laparoscopic 
240/140x300(200+100) 
cm, aperturi 25x25 cm 
cu apertură adezivă 

Amb. 300 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -
extras din in Registrul de stat al 
dispozitivelor medicale avizat cu ştampila 
umedă *Pentru dispozitivele medicale 
neînregistrate în registrul de stat se va 
prezenta următoarele documente: a) 
Declaraţia de conformitate CE şi/sau 
Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 

onm n*. i i i i 

produsului) * Toate specificaţiile sus-
menţionate obligator confirmate documentai 
de producător pe suport hîrtie avizate cu 
ştampila umedă *în ofertă se va indica 
codul/modelul/denumirea comercială a 
produsului pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. *Pentru 
identificarea mai precisă participantul va 
,,, . ... .. r ' ... r ' 

avizată cu ştampila umedă * Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 
accepta inscripţia pe ambalaj in una din 
limbile de circulate internaţionala) 

29 400 



29 

Cearşaf TUR 
180/250x200 cm, gaura 
20x10 cm cu legains 
incorporat pentru 
picioare şi pungă pentru 
colectarea separabilului 

Bu*. i 6UO 

Material neţesut 5 straturi SSMMS. nu rr.a: 
puţin de 65 g'm.p.,strat confort pe : -
Pictograme pentru ghidare V a l a b i l i * » - nu 
mai puţin de 3 ani. "Pentru c :5- :z : t : \ ; : 
m e r t i r a l p t n r o d î îT- ~ = - - - — - c - -

Dispozitiv eior Medicale a A t e n u a 
Medicamentului si D;spez:::\e : - V e : 
sa se prezinte -extras din in Registrul de sat 
al dispozitivelor m e d : : i e a-. : z a : ; 
umedă "Pentru dispozitivele 
neînregistrate in registrul de stat se v a 
prezenta următoarele documente a 
Declaraţia de conformitate CE şt sau 
P p r t i f i - ^ t -i^ r ^ r u t ţ o 

sau IJ>U yuoi (in dependenţa de tipui 
produsului) * Toate specificaţiile sus-
menţionate obligator confirmate documentai 
de producător pe suport hîrtie av izate cu 
ştampila umedă "în ofertă se va indica 
codul/modelul denumirea comercială a 
produsului pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. "Pentru 

prezenta pozăie.) cu dispozitivul medical 
avizată cu ştampila umedă * Mostre - Se vor 
prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se 
accepta inscripţia pe ambalaj in una din 
limbile de circulate internaţionala) 

-

30 Lama p/u bisturiu steril 
N10 

Buc. 4 000 2 480 

31 
Lama p/u bisturiu steril 
N22 

Buc. 2U 0 U 0 11 4uu 

32 Muşama medicala tip.A Metru 500 15 500 

33 
3314000Q-3 

Para de cauciuc B-3 Buc. 2 000 Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea 
autoclavării la 132°C 26 000 

34 Sort de protectie 
polietilena 

Buc. 3 000 Sort de protectie polietilena, de unica 
folosinţa 2 400 

35 Tub silicon 5x7mm Metru /UU autoclavării la 132°C IU 3UU 

36 Tub silicon 7x9mm Metru 1 600 Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea 
autoclavării la 132°C 25 600 

37 
Set pentru drenajul 
cavităţii pleurale (setul 
de ambulatoriu Portex ) 

Set. 480 

SET: un cateter toracic cu un conductor 
(standardul trocar 28Fr,).un sac de 1700 ml. 
cu o supapă de scurgere şi antireflux, o 
seringă cu un blocaj Luerlock de 20 ml, un 
bisturiu nr. 10.Aţa sterila cu ac tăietor 
JJt.Mll VI i i W l v k l .^ . i a jM" p i v n . l t 

336 960 

38 Emplastru hipoalergic 
lOcm pe 10 m 

Buc. 4 000 
Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, 
hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim: 
lOcmxlOm/lszt./pc. 

88 000 

39 Set de drenare a 
cavităţilor 

Set 

Un sistem închis de drenare a lichidului, cu 
un rezervor transparent spring bellow 
adecvat pentru drenaj la presiune negativă 
după operare, cu utilizarea simultană a unuia 
sau a doi catetere Setul constă din' 
Aspirator cu şteener, conector tuD cu clema 
şi conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; 
Cateter de scurgere redon perforat redus; 
Lungimea drenului 750mm-1000mm; 
Mărimile 16, 18 FG 

40 Set pentru Nefrostomic 
12F 

Buc. 130 

1. Cateter tip PIGTAIL 12F*45cm 
2. Ac bipartite 18G* 20 cm 
3. Dilatator cu carcasa 
4 n i l n t n t n n r p ">F 1 O P 

5. beringa IU ml Luer Lock 
6. Bisturiu 
7. Flanşă fixatoare 
8. Pansament 

l i y 34u 



41 Set pentru Nefrostomie 
14F 

in.. 

1. Cateter tip PIGTAIL 14F*45cm 
2. Conductor J.038.. * 80 cm 
3. Ac bipanite 18G* 20 cm 
4. Dilatator cu carcasa 

6. Seringa 10 ml Luer Lock 
7. Bisturiu 
8. Flanşă fixatoare 
9. Pansament 

42 Set pentru drenarea 
vezicii urinare 12f 

Buc. 120 
1.Cateter cu balon SUPRA-KATH .. 
INTEGRAL.. SILIK.ON, L-43 cm 
2.Kanula L - 1 2 cm, diametru 4,6 mm 

44 640 

43 Set pentru drenarea 
vezicii urinare 14f 

Buc. 80 

1 Citplpr — <t>'DP \.Jf \ T U 

I N l t U R A L , , SILlkUN, L-43 cm 
2.Kanula L - 1 4 cm, diametru 4,6 mm 

2* 7<JL> 

44 Stent ureteral autostatic 
mon ,,J„ 

Buc. 68 Cateter ureteral tip Pigtail, 7 fr/, 90 cm 11 764 

45 Stent ureteral autostatic 
mon „J„ 

Buc. 62 Cateter ureteral tip Pigtail, 6 fr/, 90 cm 10 726 

46 
Stent ureteral autostatic 
mon „J„ 

UUL. ou \_dlClCI ulllUdi Lip 1 igidli, â il, ->'J Ull IU j a v 

47 Stent ureteral autostatic Set. 20 

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

9 720 

48 
Stent ureteral autostatic 
doublu J 

Set. 2U 

1 .Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 6 
fr/24/4 
.Z. ^umlucloi u.uj», , ' i iu u n 
3.Ghid pentru a împinge cateterul de la 
endoscop în ureter şi bazinet. 

49 
33140000-3 

Stent ureteral autostatic 
doublu J 

Set. 20 

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

9 720 

50 Stent ureteral autostatic Set. 20 

1 C a t e t e r ureteral t ip P io ta i l d u b l u T 8 

lr/28/4 
2. Conductor 0.038,, * 110 cm 
3.Ghid pentru a împinge cateterul de la 
endoscop în ureter şi bazinet. 

9 720 

1.Dimensiuni: CH 18, (F), lungimea 40-
45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-
50ml 
2.Model: cu 3 (TREI) canale 

51 

Sondă (cateter) urinară 
Foley 
(mărimi disponibile) CH 
18, 

Buc. 600 

4.0rificn amplasate lateral, 
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 
6.Steril, radiopac 
7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 
8.Ambalare individuală 
Certificat CE sau declaraţie de conformitate 
în funcţie de evaluarea conformităţii cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
4-1* 
Certificat ISO 13485 şi/sau ISO 9001 (in 
dependenţă de categoria produsului). 

7 200 

52 

Sondă (cateter) urinară 
Foley 
(mărimi disponibile) CH 
20, 

Buc. 600 

1.Dimensiuni: CH 20, (F), lungimea 40-
45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-
50ml 
2.Model: cu 3 (TREI) canale 
3.Material: latex siliconat 
4.0rificii amplasate lateral, 

6.Steril, radiopac 
7. Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 
8.Ambalare individuală 
Certificat CE sau declaraţie de conformitate 
în funcţie de evaluarea conformităţii cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. 
Certificat ISO 13485 şi/sau ISO 9001 (în 

• i - " < - i 

7 200 

1.Dimensiuni: CH 20, (F), lungimea 40-
45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-
50ml 
2.Model: cu 3 (TREI) canale 
3.Material: latex siliconat 
4.0rificii amplasate lateral, 

6.Steril, radiopac 
7. Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 
8.Ambalare individuală 
Certificat CE sau declaraţie de conformitate 
în funcţie de evaluarea conformităţii cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. 
Certificat ISO 13485 şi/sau ISO 9001 (în 

• i - " < - i 



1.Dimensiuni: CH 22. (F), lungimea 40-
45cm, balon simetric rotund cu %: 3 -
50ml 

53 

Sondă (cateter) urinară 
Foley 
(mărimi disponibile) 
CH22, 

Buc. 600 

3.Material latex siliconat 
4.0rificii amplasate lateral. 
5.Vârf atraumat:.. drept. ci!:rdnc 
6.Steril, radiopac 
7.Valva Luer si Luer - Lock tip ser:rşa 
8.Ambalare individuală 
Certificat CE sau declaraţie de c o n f o r m a t e 
în funcţie de evaluarea conformităţii cu 

dat. 
Certificat ISO 13485 şi sau ISO 9001 (în 
dependenţă de cateaoria produsului i 

" 2 0 0 

54 

Sondă (cateter) urinară 
Foley 
(mărimi disponibile) CH 
24, 

Buc. 500 

1.Dimensiuni CH 24. (F), lungimea 40-
45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-
50ml 
2.Model: cu 3 (TREI) canale 
3.Material: latex siliconat 

5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 
6.Steril, radiopac 
7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 
8.Ambalare individuală 
Certificat CE sau declaraţie de conformitate 
în funcţie de evaluarea conformităţii cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. 
Cl.llliH.dt OO IJ-M. ,->UU IOV.' 'Uv i 
dependenţă de categoria produsului). 

6 000 

55 Cuve masa plastica Buc. 600 Forma renului 3 000 

56 Urinare femei Buc. 160 1.capacitate : 21itri, 2.plastic rezistent 4 800 

57 Urinare p-u barbati Buc. 210 1.capacitate : 1 litri. 2.plastic rezistent 6 300 

58 33140000-3 Emplastru p/u fixarea 
cateterului 

Buc. 4 000 1 dimensiuni 8*6 cm 12 nnn 

59 Irigator-clizma Esmarch Buc. 60 
1.capacitate 2.5 1 2.PVC moale cu canulă 
rieidă 5 040 

60 Pansament steril Buc. 2 000 

Pansament steril 
1. Sterilitate garantă în cazul ambalajului 
nedeterioart 
2. Hipoalergenică 
3. Adezivă 
4 Dimensiuni 3n \ l fi cm 

8 000 

61 
Canulă traheostomică, . 
cu presiune joasă. 7,5 

Buc. 120 

PVC Canulă cu conector ISmm, cu manşetă 
de presiune joasa. 
Obturator perforat si curea de gat larg 
Mărime Nr. 7,5. 

5 640 

62 Canulă traheostomică, 
cu presiune joasă. 8,0 

Buc. 220 

PVC Canulă cu conector 15mm, cu manşetă 
de presiune joasa. 
Obturator perforat si curea de gat larg 
Mărime Nr. 8.0. 

10 340 

63 
Canulă traheostomică, 
cu presiune joasă. 8,5 

Buc. 220 

m ' r p i* , . t ; .. .« 

de presiune joasa. 
Obturator perforat si curea de gat larg 
Mărime Nr. 8.5. 

10 340 

64 
Canulă traheostomică, 
cu 
presiune joasă. 9,0 

Buc. 90 

PVC Canulă cu conector 15mm, cu manşetă 
de presiune joasa. 
Obturator perforat si curea de gat larg 
Mărime Nr. 9,0. 

4 230 

65 Pansament p/ u cateter 
pereferic 

Buc. 12 000 

Banda pentru fixarea cateterelor central si 
pereterice, 3 x 6 cm, adezivă hipoalergenică 
neţesută pentru pielea sensibilă. Soft, 
respirabil şi extensibil. 

36 000 

66 Pansament p/u cateter 
subclavia 

Buc. 2 400 

Banda pentru fixarea catetilor central, 
8,0x10 cm, steril, hipoalergenic, respirabil, 
pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, 
piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de 
la lichide,bacterii si viruşi 

9 600 

67 Stripuri pentru PH urinei Buc. 5 000 Pentru HH urinei in timpul intuziei deze 
mari de prepararate citostatice ( metotrexat) 

3 500 



68 
Set pentru puncţia 
pleurală(PLEURAPUN 
KTI ONS-SET) 

Set. 360 

set: ac toracoc:r.tezi -JG I 
Canula (1,48 x 130 m a Ksac c a i c a n r 2 J I — je* 
litri cu LL-adir : e: s — i i 
l l l l . , U i U l 1 ' ».- . . . 

69 
Ac-Translator p/u 
puncţie medulară 

Buc. 1 200 16Gx 40 mm steni de u r . ; c a f c l r s r . u 

70 
Ac-Translator p/u 
puncţie medulară 

Buc. 100 
16Gx 10/ 65 mm mm steni de 
folosinţa 

1 2 2 * 

71 Ac pentru trepanbiopsie 
din crista iliaca 

Buc. 330 

G - l l x l 5 0 m m , Palma c o n f o r t a b i l i 

proiectat ergonomie mâner de pr::ect=.-e 

presiune semnificativă când e nevoie p . - . ; t 

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 folosinţa 

5 9 «OC 

72 Alize de unica folosinţa Buc. 6 000 60x60cm 3 0 0 0 C 

Dimensiunile: 100x4cm, Plasture cu tampon 

73 Emp lastru-pansament Buc. 2 000 Pe bază de material textile robust. Cu 
adeziune pe margini sigură şi de lungă 
durată 

1 0 0 0 0 

74 
Set pentru 
oxigenoterapie cu 
mască, rezervor şi tub 

Buc. 82 

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

4 510 

75 
Alize u/f (mărimi 
disponibile) 60x90 cm 

Buc. 20 000 

2.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 
3.Ambalate cate 30 bucati; 4.Dimensiuni 
- 60x90cm 
Certificat CE sau declaraţie de conformitate 
în funcţie de evaluarea conformităţii cu 
anexele corespunzătoare pentru produsul 
dat. 

100 000 

76 
33140000-3 

Bisturiu steril unica 
folosinţa 

Du.. S 1 

77 
Bisturiu steril unica 
folosinţa 

Buc. 1 200 Dimensiunea lamei N22 4 800 

Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 
bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 
180 cm; canulă de plastic pentru 
introducerea în flacon prevăzută cu doua 

78 
Set de perfuzie Intrafix 
Air G Neutrapur cu filtru 
de perfuzie 

I 

Buc. 2 800 

dispozitiv de aerisire manual cu filtru 
antibacterian de 0,2 pm şi căpăcel de 
protecţie: cameră de picurare cu două 
corpuri (cel superior transparent rigid cu 
formator de picături performant - 20 picături 
s l ml; cel inferior flexibil) şi cu filtru 
hidrofil pentru întreruperea automată a 
perfuziei după golirea flaconului; 

dispozitiv de reglare a ritmului de picurare 
cu şanţ 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 

fără LATEX. ţâră PVC. 

291 200 

1 



Teaca externa din plastic A3S per.:.-- a 
permite controlul vizual al mec : ; amer : ; -
a d m i n i s t r a t e ^ r a l * g"**-»^ — - - - - - - -
v o l u m u l a d m i n i s t r a i - k < / c i w < d m i » m » i 

79 Pompa elastometrica 
275 ml 

Buc. 60 

gradai, transparent. b i o - c o a p M M . fma 
latex. Piston mobil pentiu a s i g u r a o f ana 
constanta de propulsie in 
elastomerului. 
- Tub de conectare anti-torsiune cu va.-.a 
umplere anti-reflux bi-directionia. F..:r_ 
1,2 microni (5 microni la cerere' per.tru 
particule anti-harterial si "apri-i 
- Regulator de debit cu lumen larg pentru a 
reduce riscul de ocluzie a particulelor si 
cristalelor. 
- Clema detaşabila din PVC. 
- Volum maximal: 275 ml. 
- Durata de utilizare: 5 zile + 17 h. 

ÎS W 

80 Containere pentru 
reziduri 5 L 

Unit. 18 Containere pentru reziduri 5 L 450 

81 Containere pentru 
reziduri 10 L 

Unit. 6 Containere pentru reziduri 10 L 276 

82 Stative pentru Eppendorf Buc. 21 Stative pentru Eppendorf 273 

83 Eprubete centrifugare Unit. 50 Eprubete centrifugare polipropilen cu capac 
atasabil şi fund rotund 16x80 10 ml 50 

84 Hîrtie de filtru 10 kg 63 Hîrtie de filtru 5 166 

85 Marker penlru sticlă Liuv. 2 < u \ldl KU pUIll u MII. ul -

86 

Cuve pentru probe 
polisteren volum 3 ml 
(pentru dizolvarea 
reagenţilor) 

Buc. 10 000 Cuve pentru probe polisteren volum 3 ml 
(pentru dizolvarea reagenţilor) 2 500 

87 33140000-3 
Qubit Assay Tubes 
(pentru cuantificarca 
AN) Consumabile 
pentru teste genetice 

bel. i 
oi" .» i. , . • r 
AN) •L 10U 

88 Tubes 0.2 mL, capac 
bombatThermal Cycl 

Set. 2 Tubes 0.2 mL, capac bombatThermal Cycl 5 600 

89 Scutece p-u maturi L Buc. 4 000 unica folosinţă, marimea L 20 000 

90 Scutece p-u maluri M liuv -

91 Set p/u laparocenteza Buc. 120 40 920 

92 

Indicatori fizico chimici 
sterilizare abur ( strip) 
Utilizare externă 134 ° C 
timp de 5 minute, 
presiune 0,21 
+0,01 (MPa) 

Buc. 20 000 

1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru 
monitorizarea parametrilor: timp, 
temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea 
timpului procesului. 
2. Benzile indicatoare abur proiectate 
pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu 

timp de 5 minute, presiune 0,21 + 
0,01 (MPa) 
3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur 
fizico-chimice, construite din cârduri 
speciale, color standard şi bandă 
indicatoare. Cerneala indicatorului de proces 
indică o schimbare de culoare clară şi 
precisă şi indică dacă ambalajul a fost 

3 000 

93 Indicatori sterilizare 
abur (strip) Utilizare 
externa, 121 0 C timp de 
5 minute, presiune 0,11 
+0,01 (MPa) 

Buc. 3 000 

1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru 
monitorizarea parametrilor: timp, 
temperatura ,saturatie, vapori, evaluarea 
timpului procesului. 
2. Benzile indicatoare abur proiectate 
pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu 
aburi prevacuum ce funcţionează la 121 ° C 
timp (ţp « minute nrecmur P ' 1 ' 
0,01 (MPa) 
3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur 
fizico-chimice, construite din cârduri 
speciale, color standard şi bandă 

450 



; 

indicatoare Cerneala indicatorului de proce§ 
indică o schimbare de culoare clară ş: 
„r. : ^ : 4: * j • . „ . u - • r . 

procesat 

94 

33140000-3 

Indicatori sterilizare 
abur (strip) Utilizare 
internă, 134 0 C timp de 
5 minute, presiune 0,21 
+0,01(MPa) 

Buc. 3 9 5 0 0 

Indicatorii fizico chimici-utilizat: r ; r . ~ . 
monitorizarea parametri'or t:rr.r 
temperatura .sanjraiie. \ apcn . e \ a 
timpului procesjlui 
2. Benzile indicatoare abur pro e cute 
pentru utilizarea in mteriorul casoletelor. 
cutiilor metalice . alte ambalaje si este 

pătruns pănă la punctul de plasare a 
benzii(stnp. . Funcţionează la 134 2 C ump 
de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 
3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur 
fizico-chimice, construite din cârduri 
speciale, color standard şi bandă 
indicatoare. Cerneala indicatorului de proces 
indică o schimbare de culoare clară şi 

procesat. 

5 9 2 5 

95 

33140000-3 

Test Bowie & Dick Buc. 2 5 0 

1.Pachetul test de unica folosinţa Bowie & 
Dick, asigura securitate maxima 
monitorizării sterilizării. 
2.Se poate aprecia uşor corectitudinea 
evacuarii aerului precum si asigurarea 
cantitatii corespunzătoare a aburului 
(concentraţie non-critica a gazelor inerte). 

12 000 

96 33140000-3 

Pungile/rolele hârtie 
plastic p/u sterilizare în 
autoclav 150mm x 200 
metri 

Rola 2 0 

. Ivi . . . ...1,,,. , ,'C . 
împachetarea instrumentarului sau 
materialului textil fabricată special pentru 
sterilizarea cu abur sub presiune 
Caracteristici: 
- plată, din film transparent şi cea de a doua 
fată de hirtie. 
- prezenţa indicatorului imprimant pentru 
sterilizarea cu abur.a căror culoare sa 
V iIC^C |J pul UNICII II .->1.1 llllAll 1. 
- Pungile/rolele hârtie plastic achiziţionate 
trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi 
a câte 10 mm fiecare (conform standardelor 
Europene) 
- rezistenţa sigelârii la aparatul de sigelat la 
c ă l d u r ă - t 180° 

7 0 8 0 

97 

33140000-3 

Pungile/rolele hârtie 
plastic p/u sterilizare în 
autoclav 200mm x 200 
metri 

Rola 2 0 

Pungile'rolele hârtie plastic specială pentru 
împachetarea instrumentarului sau 
IHdlCl IdIUIU. lC\lll Idlll Icdld ipcudl pCIlUU 
sterilizarea cu abur sub presiune 
Caracteristici: 
- plată, din film transparent şi cea de a doua 
fată de hirtie. 
- prezenţa indicatorului imprimant pentru 
sterilizarea cu abur.a căror culoare sa 
vireze la parametrii sterilizării 
- Punaile'rolele hârtie plastic achiziţionate 
l i c d u i c bă tic buddic cu li ci ranUun ue ncnzi 
a câte 10 mm fiecare (conform standardelor 
Europene) 
- rezistenţa sigelării la aparatul de sigelat la 
c ă l d u r ă - t 180 ° 

9 8 4 0 

98 

33140000-3 

Pungile/rolele hârtie 
plastic p/u sterilizare în 
autoclav 250mm x 200 
metri 

Rola 1 0 

Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru 
împachetarea instrumentarului sau 
materialului textil fabricată special pentru 
<:tprili7îirpa ni nKnr cnt> nrpciiţnp 
Caracteristici . 
- plată, din film transparent şi cea de a doua 
fată de hirtie. 
- prezenţa indicatorului imprimant pentru 
sterilizarea cu abur.a căror culoare sa 
vireze la parametrii sterilizării 
- Pungile/rolele hârtie plastic achiziţionate 
trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi 

Europene) 
- rezistenţa sigelării la aparatul de sigelat la 
c ă l d u r ă - t 180° 

6 300 



99 
Respirator, tip de 
protecţie N95 sau mai 
mare 

I W : — 

Respirator N95 sau FFP2 sau cu grad de 
protecţie mai mare.care asigură o 

lipeşte de gură ( de exemplu, nas de f r . l 
cupă (Eng-duckill, cupshaped 

100 

33140000-3 

Recipient din plastic 
pentru deşeurile 
înţepătoare-tăietoare,de 
unica folosinţă, 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; 

Buc. 2 600 

D . .... i:.. , i 

inţepătoare-tăietoare.de unica lolosiniâ. J " 
material plastic rizid polipropilenă. cu 
posibilitate de închidere temporara si 
definitivă, rezistenta mecanică ridicată, cu 
marcaj pericol biologic.Grosime plasticului: 
440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 3,0 
litri/kg; 

101 

33140000-3 

Sac/Pachet pentru 
deşeuri medicale 
(galbene) cu inscripţia 
pericol biologic 15 
kg/litri 

LSu*. JJ 

1 .Saci pentru deşeuri medicale periculoase-
infecţioase, demensiuni (420*590*50|im), 
volumul 15 L/kg; 
2.Material PE 50pm (0.050mm); 
T Pi- tnorimi "TVrirnl rîînlnoî-" 
4.Culoarea galbena, 
5.Rezistenţă medicala mare, datorită 
densităţii şi celor doua termosuturi, care nu 
permit scurgerea lichidelor; 
6.Sacul poate fi închis uşor, sigur. 

102 

33140000-3 

Sac/Pachet pentru 
deşeuri medicale 
(galbene) cu inscripţia 
pericol biologic 30 
kg/litri 

Buc. 5 000 

l.Saci pentru deşeuri medicale periculoase-
infecţioase, demensiuni (630*700*50fim), 
volumul 30 L/ks: 
i .Maicnai i ' l Junni lu . tounuuj , 
3.Pictograma "Pericol Biologic"; 
4.Culoarea galbenă; 
5.Rezistenţă medicală mare, datorită 
densităţii şi celor doua termosuturi, care nu 
permit scurgerea lichidelor; 
6.Sacul poate fi închis uşor, sigur. 

6 000 

103 

33140000-3 

Sac/Pachet pentru 
deşeuri medicale 
(galbene) cu inscripţia 
pericol biologic 50 
kg/litri 

Buc. 11 000 

l.Saci pentru deşeuri medicale periculoase-
f.nii ::*(>• îiij.,1, 

volumul 50 L/kg; 
2.Material PE 50pm (0.050mm); 
3.Pictograma "Pericol Biologic"; 
4.Culoarea galbenă; 
5.Rezistenţă medicală mare, datorită 
densităţii şi celor doua termosuturi, care nu 
permit scurgerea lichidelor; 
6.Sacul poate fi închis uşor, sigur. 

35 200 

104 

33140000-3 

Prezervative Buc. 2 000 
1 ̂ .ILIO 1.,. 
endocavitare 

2 UUU 

105 

33140000-3 

Infusomat Space Line 
Standart 

Buc. 5 000 

Sisteme pentru infuzia 
lichidilor,preparatelor citostatice cu 
infuzomate FMS,non stop 24-48 ore. Tub de 
silicon, rezistent la presiune. PVC - free. 
Lungimea 300 cm. 

225 000 

106 

33140000-3 

Infusomat Space Tubing 
Transfusion 

nuc i 

Sisteme pentru transfuzia singelui cu 
infuzomat FMS. cu filtru de 200 um. tub 
*.dllUldl vil Milion, ICZlâtCllt Id piCSIUIlc 
PVC - free. Lungimea 250 cm. 

r-. Q-

107 

33140000-3 

Sterifix 0,2 infusion 
filter 

Buc. 6 500 

Filtru antibacterial,pentru infuziile cu 
infuzomat FMS de 48-96 de ore, 0,2 pm 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 FO ambalare si 
eucneiare conlorm t u - M u u u n j Meilicai 
Device Directive), (numele produsului, 
descriere, cod, valabilitate, lot, mod de 
sterilizare, dimensiuni, adresă producător 
etc). 

539 500 



108 
Chemo Mini Spike Plu:> 
With 
Fluidfilter 

1 

Buc. 

1 

2 100 

Filtru antibacterian de 0,2 pm pe canalul de 

pentru prevenirea scurgerilor nedorite Filtru 
antiparticule de 5 ^m pe canalul active 
Căpăcel roşu 

23 100 

109 Robinet triderectional Buc. 6 000 

Robineţi i n fuzionai cu trei căi a l b a s t r u , 

galben, rosu),360= pentru infuzia de l u n g a 

durata cu infuzomat F.\1S administrarea 
tratament parenteralinfuziei.Fara iatex 

15 000 

110 Hârtie ECG Cardiostat Buc înn i r u v i n n y t n n 1 ->nn 

111 Hârtie ECG termo MAC 
600 

Buc. 100 80x90 1 800 

112 Hârtie ECG termo 
EDAN SE601B 

Buc. 100 110x140x140 2 000 

113 Hârtie ECG Biocare 
IE300 

Buc. 50 80x20 850 

114 Turbină reutilizabilă Buc. 2 000 
i uiouid icutnizaDua vuiupauuiid cu 
numărul de referinţă 910004 şi compatibilă 
cu spirograful Spirobank II 

62 400 

115 
Pelicula Radiologică 
D I - H L Bluebase 
35 x 4 3 N100 

Set. 10 48 000 

116 
Pelicula Radiologică 
Dl - HL Blue base 
2 0 x 2 5 N150 

ici. 1 O 

117 
Pelicula Radiologică 
D I - H L Bluebase 
2 6 x 3 6 N150 

Set. 12 52 920 

118 
33140000-3 

Pelicula Radiologică 
D I - M L Bluebase 
25 x 3 0 N150 

Set ic i o «nr> 

119 Pelicula Radiologică 
Codonics 25 x 30 NI50 

Set. 4 Grayscale Film / Blue base 15 760 

120 
Pelicula Radiologică 
Fiadiologic U P T 5 1 7 B L 
1 4 x 1 7 inch NI 25 

Set. 5 42 500 

121 
Pelicula compatibilă cu 
aparatul SONY pentru 
USG 

Buc. 180 15 300 

122 Capron din bobine N 3 
(250 m) 

Metru 48 000 7 200 

123 
Capron din bobine N 4 
(130 m) 

Metru 46 f?nn i rpn 

124 Capron din bobine N 5 
(80 m) 

Metru 54 400 19 040 

125 Comtainer din sticla 
pentru IHC 

Buc. 4 

Container din sticla dimensiuni 
95x95x90cm cu coş de metal pentru 30 
lame (76x26mm) pentru IHC. Certificat CE 
sau declaraţie de conformitate în funcţie de 
evaloarea conformităţii cu anexele 
cUIC.spull/dU'dlc pcllllu pu'diciul 
dat Certificat ISOI3485si /sau IS09001(în 
dependenta de categorie produsului) 

340 

126 Mănuşi plumbate Buc. 2 Plumb 0,50 mm Pb 80/kV 7,5 5 400 

127 Guleraş plumbat Buc. 2 Plumb 0,50 mm Pb 80/kV. Lungimea 50 cm 2 000 

128 

Hîrtie pentru 
Electrocardiograf MAC 
2000 GE, 
210x295x150/48234000 

Ruc IA 

129 Containere pentru 
reziduri 2 L 

Buc. 9 Containere pentru reziduri 2 L 162 



130 Termohirtie p/u Stat-Fax 
303 

Buc. 150 Termohirtie p u Stat-Fax 303 - 2 0 

131 MicroAmp Optical 8-
Tube Strip 

Set. 4 1 9 3 6 0 

132 MicroAmp Optical 8-
Cap Strip 

Set. 2 1 « D 

133 Citoperiuţe sterile cu 
tăietura unilaterală 

Buc. 500 1 2 5 0 

134 
Vîrfuri pentru pipete 
automate 0,5-5 ml 
(Lenpipette Black) 

Buc. 1 000 1 2 0 0 

135 

Serocluster 96 well "U" 
Bottom Plate, for in 
Vitro Diagnostic Use, 
non-Treated Vinyl 

Set. 2 3 0 0 0 

136 
Sistem de aspiraţie 
monocameral 1000 sau 
2000 ml 

Buc. 300 

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 

subacvatica; ideal pentru utilizarea 
ambulatorie, in cazurile de efuziune masiva 
pleurala.Seul conţine: 
rezervor PET transparent de pe 1000 pînă la 
2000 ml cu scala marcata la fiecare 50 ml, 
valva-umbrela unidirecţionala din silicon; 
tub prelungitor din PVC de 150 cm, cu 
adaptor in trepte, pâlnie anti răsucire; 

. t „ l . >' i 

75 000 

137 

33140000-3 

Set cateter pneumotorax 
tip Seldinger cu valva 
Heimlich 

Buc. 50 

- cateter drenaj opac pentru radiaţii 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 

• l u a p u - i -

- valva Heimlich 

40 500 

138 
Set pentru 
oxigenoterapie cu mască 
şi nebulizator 

Buc. 20 

1. PVC transparent şi moale pentru 
confortul pacienţilor. 
2. Clipul reglabil al nasului asigură o 
potrivire confortabilă. 3. Masca de oxigen 
cu nebulizator 

3 800 

139 Cateter toracic cu trocar Buc. 400 

constniit din PVC termosensibil cu trocar 
metalic, 
disponibil atat cu varf bont cat si cu varf 

ascutit, 
aplicaţie in drenaj rapid, pleural si toracic, 
non-operativ, fixare etanşa in zona de 
contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu 
varf ascutit, 
perforaţii largi cu margini fine pentru 

d r e n a i e f i c i e n t 

prezintă marcaje la 2 cm m linie radio-opaca 
pentru o aplicare precisa, 
vârful in forma de pâlnie permite o 
conectare simpla la orice sistem de drenaj 
toracic, 
mărimi 24 CH 

68 000 

140 Set de tuburi pentru 
ventilatoare (contururi) 

• b u t l) JUU 

Pentru adulţi -transparent, gofrat, tip 
"inspire-expire", de unica folosinţa. 
Cnmplptarp-n 9 a r Hp r r / p r v •< ( 1 < 1 n i 

2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. 
Steril, Compatibil cu Daeger. Lungime 180 
cm 



141 

142 

143 

144 

145 

"146" 
147 
148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 

163 

Set de tuburi pentru 
ventilatoare (contururi) 

buc. 30 

r'ciuru dUuiLi -leuzdbne, iczulciu ia 
autoclavare. gofrat. tip "insp'.re-exp.re". 
captatori de vapori expirau 
Completare I > Sac de rezena .5- ' . ' 
2) Conector unghiular, routhr, biaxaL 
Lunsime 180 crr. 

2 7CO 

Masca laringiana N 4, N 
5 

buc 

100 % silicon medical. Trar-sparcr.: 
cordaje si linie X-ray opaca. 

Conector polisu.ton rezistent .a i_:cc 
Masca cu design Non-epiglottis-bar 

Filtru antibacterial şi 
antiviral 

buc. 10 000 Pentru VAP 140 000 

Absorbent C 0 2 p/u 
aparat de anestezie 

amb 50 Absorbant de dioxid de carbon cu var sodat. 
pentru utilizare la anestezie. Ambalaj 51. 15 900 

3 300 Pipetă buc. 6 000 
V^liiwii IV. >i J i n j U ii iiU>U 11L JIIHAIKUV. 

individual p u colectarea sîngelui periferic, 
V- lml 

15 900 

3 300 

Stativ pentru eprubete buc. 20 40 găuri.metal 1 100 

Stativ pentru eprubete buc. 4 60 găuri,metal 960 

Teste buc. 10 000 (Med-test)Combi p\u urină 10 000 

F.prubetă huc 15 nnn Cu K3 EDTA cu capilar p\u sînge periferic i s i<r\ 

Tampoane buc. 15 000 

Ambalate câte una, sterile îmbibate cu 
alcool 70%, cu ambalaj care nu permite 
evaporarea alcoolului pentru dezinfectarea 
pielii înainte şi după procedurile 
intravenoase 

1 200 

Eprubetă buc. 10 000 Sticlă cu fund rotund V-10 ml 5 000 

Eprubetă buc. 12 000 Cu citrat de Na-3.8% cu V-5.0-0.5ml p/u 

Cu citrat de Na-3.8% cu V-3.0-0.3ml p/u 
coagulogramă 

7 200 

3 600 Eprubetă buc. 6 000 

Cu citrat de Na-3.8% cu V-5.0-0.5ml p/u 

Cu citrat de Na-3.8% cu V-3.0-0.3ml p/u 
coagulogramă 

7 200 

3 600 

Eprubetă buc. 5 000 Cu tampon steril ambalat individual 4 250 

Anze buc. 5 Cu dm-4mm 38 

Anze buc. 5 Cu dm-2mm 38 

Spirtieră buc. 5 275 

Cutie Pietri Buc. b UUb Merile cu Umiuu cm , 

Para buc. 5 Para de cauciuc, pentru colectarea singelui 75 

Eprubetă buc. 300 Sterila cu dop p/u lichid p/u pleural 450 

Teste - 190°C buc. 1 000 Teste control sterilizare 150 

Sputiere buc. 100 Sterile 2 500 

USP 2/0 (3 Metric) L-75cm, lac 1/2 

Poliglicolic acid 

Corespunderea grosimii acului cu grosimea 
firului de sutură. 
•Certificat CE sau declaraţie de 
conformitate CE în funcţie de evaluarea 
conformităţii cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. 

buc. 500 

corespunzătoare pentru produsul oferit -
valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului. 
*Catalogulproducătorului/prospecte/docume 
nte tehnice de confirmare a specificaţiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport 
hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi 
semnătura Participantului. 

oferit pentru a putea ti identificat conform 
catalogului prezentat. 
* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate 
şi etichetate (se acceptă inscripţia pe 
ambalaj în una din limbile de circulaţie 
internaţionala). 

10 000 



164 Poliglicolic acid buc. 500 

LSP 2/U (J Metric) LSP U L - ' . v m . . a . . -
intepator (reverse needle) 36mm 
Corespunderea grosimii acului cu grosimea 
firului de sutură. 
'Certificat CE sau declaraţie de 
conformitate CE în funcţie de evaluarea 
conformităţii cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit - valabil - copie 

Participanta,„ 
•Certificai ISO 13485 cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit -
valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului. 
•Catalogul 
producător.:!..: prospecte/documente tehnice 
de confirmare a specificaţiilor tehnice 

copie - confirmată prin ştampila şi 
semnătura Participantului. 
* In ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 
* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate 
şi etichetate se acceptă inscripţia pe 
ambalaj in una din limbile de circulaţie 

10 500 

LSP 3 U t.2 Metric), L-75 cm lac 1/2 rotund 
26mm. Corespunderea grosimii acului cu 
grosimea firului de sutură. 
•Certificat CE sau declaraţie de 
conformitate CE în funcţie de evaluarea 
conformităţii cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila 

165 33140000-3 Poliglicolic acid buc. 500 

•Certificat ISO 13485 cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul oferit -
valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului. 
•Catalogul 
producătorului prospecte/documente tehnice 
de confirmare a specificaţiilor tehnice 
pentru produsul oferit pe suport hîrtie -

semnătura Participantului. 
* în ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 
* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate 
şi etichetate (se acceptă inscripţia pe 
ambalaj în una din limbile de circulaţie 
internaţionalăi. 

10 000 

26mm. corespunderea grosimii acului cu 
grosimea firului de sutură 
•Certificat CE sau declaraţie de 
conformitate CE în funcţie de evaluarea 
conformităţii cu anexele corespunzătoare 
pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului. 

166 Polydioxanone (PDS) buc. 150 

corespunzătoare pentru produsul oferit -
valabil - copie confirmată prin semnătura şi 
ştampila Participantului. 
•Catalogulproducătorului/prospecte/docume 
nte tehnice de confirmare a specificaţiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport 
hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi 
semnătura Participantului. 

oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 
* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate 
şi etichetate (se acceptă inscripţia pe 
ambalaj în una din limbile de circulaţie 
internaţională). 

3 600 



167 Fusta plumbatâ Duc. -4 iVldi llUCd^L-j, U,JJ 1 Li, 

168 Fusta plumbată buc. 2 Marimea(M), 0,35 PB 6 2 0 0 

169 Fusta plumbată buc. 2 Marimea(XL), 0,35 PB, 6 200 

170 Respirator KF 94 buc. 500 

Respirator Kf 94 cu grad de protecţie ma: 
mare,care asigura o respirabilitate bună cu 
un design care nu se lipeşte de gură ( de 
exemplu, nas de faţă, cu cupă (Eng-duckill. 

U . 1 

5 500 

• Sistema de uz unic, tubulaturile de 
conexiune la soluţia XaCl şi soluţia 
anticoagulantă fiind asigurate cu clame; 
-ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea 
acului nu mai mica de 3 cm. 
- integrat în sistemul închis şi steril al 
tubulaturii de recoltare; la porţiunea de 
conexiune a acului cu setul clama si o 
i • 

171 

33140000-3 

Set de consumabile de 
unică folosinţă pentru 
aparatul de plasmafereză 
NYGAT.E m o d e l 

DigiPla80 

Set. 220 

- asigurat cu clama la punga de plasma, 
amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la 
ramificarea racordului Y. lungimea acestui 
tub nu mai mica de 60 cm. 
• Sistemul de capisonare a acului post-
donare cu utilizare ulterioară inofensivă -
obligatoriu prezent. Linia pentru separarea 
plasmei sa nu fie mai scurta de 80 cm de la 

racordului Y pana la punga de plasma nu 
mai scurt de 60 cm 
• Bol-centrifugâ pentru colectarea sângelui ' 
transparent; 
• Soluţie anticoagulantă - conţinut de citrat 
de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 200 
ml, în recipient de plastic, asigurat cu 
element ce va permite fixarea recipientului 

• Container dublu pentru colectarea plasmei 
în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la 
bol şi cu ac polimer pentru conectarea la 
recipientul din plastic cu soluţie NaCl; 
compatibile cu aparatul Nigale. 

59 400 

172 
Rezervor pentru 
inhalator cu reglarea 
particulelor 3/6 microni 

buc. 10 
Rezervor pentru inhalator cu reglarea 
particulelor 3/6 microni 1 800 

173 Furtun NE-C802/C803 
asdf 

buc. 10 
Furtun NE-C802/C803 Produs din PVC 
Lungime 100 cm pentru inhalator 700 

174 Furtun pentru NE-
C28/C801/C29/C30 

buc. 4 
Furtun pentru NE-C28/C801/C29/C30 asdf. 
Produs din 
silicon Lungime 207 cm pentru inhalator 

280 

l .Dispoziticv medical pentru protezarea 

175 Urostoma buc. 2 000 2.Punga transparenta de 1 litru, 
3.Dispozitiv adeziv , cu orificiu de la 10-
pina la 76mm. 

42 UUU 

Total 5 538 707 

9. î n cazul procedur i lor de preselecţ ie se indică numărul m i n i m al c a n d i d a ţ i l o r si f i a ră 
este cazul , n u m ă r u l m a x i m al acestora. N u se aplică; 

10. In cazul în care contractul este împărţ i t pe loturi u n operator economic poate depune 
oferta (se v a selecta): 

1) Pentru un singur lot, 
2) Pentru mai multe loturi; 
3) Pentru toate loturile; 
4) Alte l imitări pr ivind număru l de loturi care pot fi atr ibuite aceluiaşi ofer tant 



11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite; 

12. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare solicitaţi: în decurs de 10 zile de la solicitare 
IMSP IO conform necesităţilor acestuia, pe parcursul anului 2022; 

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022; 

14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu; 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al 
unor acte administrative (după caz): Nu: 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie/de preselecţie; nivelul minim 
(nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile 

Nr. 
d/o 

Criteriile de calificare şi de selecţie 
(Descrierea criteriului/cerinţei Mod de demonstrare a 

îndeplinirncriteriului/cerinjei: 
Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

1 
Cerere de participare 

Conform Anexei nr. 7 din 
Documentaţia standard aprobată prin 
Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura 
electronicn i 

Da 

2 Declaraţia privind valabilitatea 
ofertei 

Conform Anexei nr. 8 din 
Documentaţia standard aprobată prin 
Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura 
electronică a participantului 

Da 

3 Scrisoare de garanţie bancară, 
sau transfer la contul autorităţii 
contractante 

Conform \ n e \ c ' 'ir 0 
Documentaţia standard aprobată prin 
Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura 
electronică a participantului 
Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP 
Institutul Oncologic cu nota "Garanţia pentru ofertă 
la procedura de ncbizitie nr rlin 

, contorm următoarelor detalii. 

rv, 

(a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic 
(b) datele bancare BC Moldindcombank SA 
€ codul fiscal 1003600151023 
(d) contul de decontare 
MD94ML000000002251702316 
€ contul bancar MOLDMD2X302; 

4 
Garanţia de bună execuţie 

Conform Anexei nr. 10 din 
Docunieniaiia stanUard aptuDaia pnn 
Ordinul M F n r . 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura electronică 
a participantului, 

Garanţia de bună execuţie va fi 
prezentatei In cptiinnrpn rnntrnrtuhri 

Da 

5 
Specificaţii tehnice 

Conform Anexei nr. 22 din 
Documentaţia standard aprobată prin 
Ordinul M F n r . 115 din 15.09.2021 
Confirmat prin semnătura electronică 
a participantului 

Da 



6 Specificaţii de preţ Conform Anexei nr. 23 din 
Documentaţia standard aprobată prin 
Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura 
electronică a participantului 

Da 

! 7 
D L A E Lonl innal cu semnalul a cicciioim-d 

a participantului 
i_/a 

8 Declaraţia privind confinnarea 
identităţii beneficiarilor efectivi şi 
neîncadrarea acestora în situaţia 
condamnării pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de 
bani 

In termen de 5 zile de la data comunicării 
rezultatelor procedurii de achiziţie 
publică, ofertantul desemnat castigator 
va prezenta Declaraţia autorităţii 
contractante în conformitate cu Ordinului 
Ministrului Hnanielor nr. 140 Uin Z4 
noiembrie 2020 

Da 

9 N O T A Autoritatea contractantă la necesitate va 
solicita mostre de la operatorii economici 
participanţi 

Da 

17. Garanţia pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA. 
18. Garanţia de bună execuţie a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea 

contractului de achiziţie, cu TVA. 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a 
procedurii negociate), după caz: Nu 

20. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va 
utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică):Nu 

21. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu 

22. Ofertele se prezintă în valuta: moneda naţională 

23. Cri ter iul de e v a l u a r e apl icat pentru atr ibuirea contractulu i - -i 
caietului de sarcini, cel mai mic preţ pe loturi; 

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Pomderea% Pomderea% 

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP 

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP. 

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba 
de stat 



31. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene: Nu 

32. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi SJunl nr.124 (ei.4j, MD 2UU1. 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

33. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respectiv 
(dacă este cazul): Nu este cazul 

34. In cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimai penii u publicarea aiiuniuiiiui 
viitoare: Nu este cazul 

35. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ: Nu este cazul 

36. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 07.12.2021 

37. In cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da 

Sistemul de comenzi electronice Da 

Facturarea electronică L»a 

Plăţile electronice Da 

38. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre 
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): i\u 

39. Alte informaţii relevante: 

Conducătorul grupului de lucru: 

mailto:contestatii@ansc.md

