
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/00842 02.03.2018din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Consumabile (conform ordinului CAPCS)Obiectul achiziției:
33140000-3Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  18  din  02.03.2018.
În scopul achiziţionării "Consumabile (conform ordinului CAPCS)"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Consumabile
10.00Bucată1.1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)

000 - 4
1.Tip ac - rotund
2.Curbura ac - 1/2 cerc
3.Mărime - 000 - 4
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)

33140000-3

2 Consumabile
10.00Bucată2.1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile) 5

- 16
1.Tip ac - rotund
2.Curbura ac - 1/2 cerc
3.Mărimea - 5 - 16
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)

33140000-3

3 Consumabile
10.00Bucată3.1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile)

000 - 4
1.Tip ac - rotund
2.Curbura ac - 3/8 cerc
3.Mărimea - 000 - 4
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)

33140000-3

4 Consumabile
10.00Bucată4.1 Ac chirurgical, rotund, (mărimi disponibile) 5

- 16
1.Tip ac - rotund
2.Curbura ac - 3/8 cerc
3.Mărimea - 5 - 16
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)

33140000-3

5 Consumabile
10.00Bucată5.1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),

(mărimi disponibile) 000 - 4
1.Tip ac - triunghiular (tăietor)
2.Curbura ac - 1/2 cerc

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată5.1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),
(mărimi disponibile) 000 - 4

3.Mărimea - 000 - 4
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)

33140000-3

6 Consumabile
10.00Bucată6.1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),

(mărimi disponibile) 5 - 16
1.Tip ac - triunghiular (tăietor)
2.Curbura ac - 1/2 cerc
3.Mărimea - 5 - 16
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)

33140000-3

7 Consumabile
5.00Bucată7.1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),

(mărimi disponibile) 000 - 4
1.Tip ac - triunghiular (tăietor)
2.Curbura ac - 3/8 cerc
3.Mărimea - 000 - 4
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)

33140000-3

8 Consumabile
5.00Bucată8.1 Ac chirurgical, triunghiular (tăietor),

(mărimi disponibile) 5 - 16
1.Tip ac - triunghiular (tăietor)
2.Curbura ac - 3/8 cerc
3.Mărimea - 5 - 16
4.Material - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat
5.Tip ochi - ochi deschis dublu
(ochi coadă de
rândunică/„farncez”/Spring Double
Eye)

33140000-3

9 Consumabile
10000.00Pereche9.1 Bahile (de unică folosință) 1.Impermiabile (HDPE, LDPE,

CPE) ~ 15-20µm
2.Mărime universală ~ 41*15cm
3.Dotate cu bandă elastică
4.De unică folosință

33140000-3

10 Consumabile
10.00Bucată10.1 Burete hemostatic 10 x 10 x 10 mm 1.Dimensiuni  10 x 10 x 10 mm

2.Insolubil în apă
3.Absorbabil 100%
4.Porozitate uniformă
5.Caracter neutru în reacții chimice
6.Sterilizare: radiații Gamma
7.Ambalate individual

33140000-3

11 Consumabile
10.00Bucată11.1 Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm 1.Dimensiuni  80 x 50 x 10 mm

2.Insolubil în apă
3.Absorbabil 100%
4.Porozitate uniformă
5.Caracter neutru în reacții chimice
6.Sterilizare: radiații Gamma
7.Ambalate individual

33140000-3

12 Consumabile
10.00Bucată12.1 Cateter de aspirare pentru igiena cavităţii

bucale adult
Cateter de aspirare pentru igiena
cavităţii bucale adulti, aspirația
secretiilor potential infectate
deasupra balonasului de la tubul
endotraheal, cu 3 gauri de aspiratie,

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată12.1 Cateter de aspirare pentru igiena cavităţii
bucale adult

virf atraumatic, usor maleabil,
conector la miner pentru aspiratie.

33140000-3

13 Consumabile
5.00Bucată13.1 Cateter de aspiratie

(mărimi disponibile) CH 14; 16; 18
1.Marimea: CH 14; 16; 18 (F),
lungumea ~ 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

33140000-3

14 Consumabile
5.00Bucată14.1 Cateter urinar (Nelaton)

(mărimi disponibile) CH 6; 8; 10; 12; 14; 16;
18; 20; 22

1.Dimensiuni: CH 6; 8; 10; 12; 14;
16; 18; 20; 22, lungimea 40-42cm
2.Material PVC medical
3.Tub moale cu varf rotunjit,
flexibil, atraumatic, cu două orificii
laterale (la nivele diferite, distanța ~
1cm)
4.Steril
5.Cod culoare internațional
6.Ambalare individuală

33140000-3

15 Consumabile
50.00Bucată15.1 Cearșafuri medicale ~ 200*150 cm 1.Material: neţesut, SMS, 29/35

g/m.p.
2.Dimensiune: ~ 200*150 cm

33140000-3

16 Consumabile
50.00Bucată16.1 Cearșafuri medicale ~ 50*40cm 1.Material: neţesut, 29/35 g/m.p.

2.Dimensiune: ~ 50*40cm
33140000-3

17 Consumabile
300.00Bucată17.1 Container pentru urina 1.Volum: 100-150ml

2.Gradație de 10ml până la 100ml
3.Loc pentru marcare
4.Steril
5.Capac filetat
6.Ambalate individual

33140000-3

18 Consumabile
100.00Bucată18.1 Emplastru ~ 2.5x500cm 1.Adeziv

2.Material țesut
3.Neiritant, nonalergic, testat
dermatologic
4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm

33140000-3

19 Consumabile
50.00Bucată19.1 Garou hemostatic cu fixator 1.Dimensiuni: lungimea ~ 40cm;

lățimea - 2.5cm
2.Fixator din pastic de înaltă
calitate
3.Cu sistem de siguranță
închidere/deschidere rapid
4.Dezinfectarea prin utilizarea de
produse standard sau autoclavare
5.Material - țesut

33140000-3

20 Consumabile
10.00Bucată20.1 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml Ambalaj  canistră, Volum: 5000ml

+ 1flacon de lucru, gol, transparent
~ 250ml (pentru fiecare 5000ml
câte un flacon)
2.PH - 5.8
3.Hipoalergic, să nu irite pielea și
mucoasele
4.Fără efect asupra sondelor
5.Transparent, incolor, inodor (fără
miros)

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată20.1 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml 6.Fără bule și microbule de aer
7.Să nu conțină: formaldehida,
stabilizatori, substanțe uleioase,
săruri
8.Hidrosolubil
9.Vâscozitate înaltă

33140000-3

21 Consumabile
500.00Bucată21.1 Lame pentru bisturiu

(dimensiuni disponibile) nr.10; 11; 12; 15; 20;
21; 22; 23

Ambalaj cutie.1.Sterile (Metoda de
sterilizare: radiatii 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
individual in folie de aluminiu
6.Ambalate în cutii câte 100 buc.

33140000-3

22 Consumabile
500.00Bucată22.1 Masca chirurgicala simpla 1.Material: polipropilenă - nețesut,

trei straturi, trei pliuri
2.Hipoalergica
3.Fixare: legată 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

33140000-3

23 Consumabile
50.00Bucată23.1 Masca de examinare simpla 1.Material: polipropilenă - nețesut,

trei straturi, trei pliuri
2.Hipoalergica
3.Fixare cu de elastic
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

33140000-3

24 Consumabile
50.00Bucată24.1 Masca de examinare avansată 1 Material: 3 straturi cu rezistenta la

respiratie 1,5 mm H2O/ cm2 .
2.Hipoalergica
3.Cusuta cu ultrasunet pentru
fixare,
4.Fără latex,
5.Fără fibră de sticlă
6.Cu elastic si banda pentru fixare
la nas,
7.Cu indicator de aplicare a mastii.

33140000-3

25 Consumabile
20.00Bucată25.1 Material de sutură (chirurgical) - USP 1/0

(EP4); USP 2/0 (EP3)
1.USP 1/0 (EP4); USP 2/0 (EP3)
2.Polifilament (multifilament),
sintetic, filmat, împletit
3.Reactie minima la nivel de tesut
4.Neresorbabil
5.Bobină ≈ 20m steril
6.Rezistență ridicată la rupere
7.Structură flexibilă, rezistență la
oboseală
8.Sterilizare: radiații Gamma

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

20.00Bucată25.1 Material de sutură (chirurgical) - USP 1/0
(EP4); USP 2/0 (EP3)

9.Ambalare individuală33140000-3

26 Consumabile
50.00Bucată26.1 Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac

(mărimi disponibile) 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 27G

1.Dimensiune: 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 27G
2.Ac fabricat din otel inoxidabil,
siliconat cu extensie
3.Conexiune sigura cu aripile si
tubulatura
4.Lungimea tubulaturii ~ 315 mm
fabricat din PVC, transparent,
moale, non-toxic, flexibil,
prevazut cu conector luer--lock si
capacel de inchidere
5.Steril
6.Cod in culorile internationale
conform cu marimea

33140000-3

27 Consumabile
2.00Bucată27.1 Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15cm 1.Mărime: 15x15cm

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

33140000-3

28 Consumabile
2.00Bucată28.1 Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x8cm 1.Mărime: 15x8cm

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

33140000-3

29 Consumabile
1.00Bucată29.1 Plasă (implant) 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

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată29.1 Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm 10.Proteză inertă biologic, risc
redus de infectii locale

33140000-3

30 Consumabile
3.00Bucată30.1 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri 1.Volum 2 litri

2.Steril
3.Cu valvă de evacuare
4.Material: PVC medical, rezistent,
transparent, nonpirogen
5.Gradate (g.,l.)
6.Cu tub conector (posibilitatea de a
fi conectat la sonde urinare)
7.Ambalate individual

33140000-3

31 Consumabile
8.00Bucată31.1 Seringă Jane 120-150 ml 1.Mărimea: 120-150 ml

2.Ambalare individuală
33140000-3

32 Consumabile
8.00Bucată32.1 Seringă Jane 60 ml (steril) 1.Mărimea: 60 ml

2.Steril
3.Ambalare individuală

33140000-3

33 Consumabile
10.00Bucată33.1 Set chirurgical  steril Câmp pentru masa de instrumente

cu Zona reinforsata din SMS
150x190cm (+/- 5cm) – 1 buc
Câmp pentru Masa Mayo cu
reinforsare SMS 80x140 cm(+/-5
cm)  - 1 buc
Servetel pentru absorbtie- sa nu lase
scame- 30x35 cm (+/- 5 cm) – 2
buc
Câmp în formă de U. 200x310 cm
(+/- 5cm)  - 1 buc
• Zona de incizie- 10x110 cm (+/-1
cm);
• Banda de poziționare - pe toata
suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5
cm;
• Zona absorbanta - pe toata
suprafata de incizie; rezistenta la
penetrare lichide de min. 150 cm de
H2O/cm2
• Fixatoare pentru tuburi - 4 buc.
din SMS;
• Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide 50
(+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte
superioară. 150x270 cm ( +/- 5 cm)
- 1 buc
• Banda de poziționare- pe toata
suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5
cm;
• Zona absorbantă- pe toata
suprafata de incizie; rezistenta la
penetrare lichine de  150 cm de
H2O/cm2
• Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide min.
150 cm H2O/cm2
Câmp parte laterala. 95*105 cm (
+/- 5 cm)  - 2 buc
• Banda de poziționare- pe toata
suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5
cm;
• Zona absorbanta- pe toata

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată33.1 Set chirurgical  steril suprafata de incizie; rezistenta la
penetrare lichine de  150 cm de
H2O/cm2
• Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide min.
150 cm H2O/cm2
 Banda de pozitionare 10*50 ( +/-
5cm) - 1 buc

33140000-3

34 Consumabile
10.00Bucată34.1 Set chirurgical standard steril Câmp pentru masa de instrumente

cu Zona reinforsata din SMS
150x190cm (+/- 5cm) – 1 buc
Câmp pentru Masa Mayo cu
reinforsare SMS 80x140 cm(+/-5
cm)  - 1 buc
Servetel pentru absorbtie - sa nu
lase scame - 30x35 cm (+/- 5 cm) –
2 buc
Câmp parte inferioara. 190 x 195
cm (+/- 5cm)  - 1 buc
• Banda de poziționare- pe toata
suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5
cm;
• Zona absorbanta - pe toata
suprafata de incizie; rezistenta la
penetrare lichide de min. 150 cm de
H2O/cm2
• Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide 50
(+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte
superioară. 150x270 cm ( +/- 5 cm)
- 1 buc
• Banda de poziționare- pe toata
suprafața zonei de incizie,
impregnate in tesatura, lațimea de 5
cm;
• Zona absorbanta- pe toata
suprafata de incizie; rezistenta la
penetrare lichine de  150 cm de
H2O/cm2
• Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide min.
150 cm H2O/cm2
 Banda de pozitionare 10*50 ( +/-
5cm) - 1 buc

33140000-3

35 Consumabile
5.00Bucată35.1 Sisteme stomice 1.Cu evacuare, de tip deschis

2.Dimensiuni ~ 30x15 cm
3.Sac din polipropilena cu fereastră
de vizualizare
4.Flanşă adezivă pentru fixare - 72
ore
5.Mecanizm de eliminare de tip
deschis
6.O (1) clemă la 5 pungi

33140000-3

36 Consumabile
10.00Bucată36.1 Sondă (cateter) urinară Foley

(mărimi disponibile) CH 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30

1.Dimensiuni: CH 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30 (F), lungimea
40-45cm, balon simetric rotund cu
volumul 30-50ml
2.Model: cu 2 (două) canale

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată36.1 Sondă (cateter) urinară Foley
(mărimi disponibile) CH 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30

3.Material: latex siliconat
4.Orificii amplasate lateral,
5.Vârf atraumatic, drept, cilindric
6.Steril, radiopac
7.Valva Luer si Luer - Lock tip
seringa
8.Ambalare individuală
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).

33140000-3

37 Consumabile
5.00Bucată37.1 Sondă nazo-gastrică (tip Levin)

(mărimi disponibile) CH 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20

1.Mărimea: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, lungimea 100-120 cm
2.Vizibilitate la Raze-X
3.Atraumatic
4.Cu orificii mari laterale
5.Tub simplu
6.Material: PVC medical
7.Marcaje de măsurare a adâncimii
(cm)
8.Steril, non-toxic, nepirogen
9.Ambalate individual

33140000-3

38 Consumabile
100.00Bucată38.1 Spatule din lemn (apăsătoare de limbă) 1.Material: lemn de calitatea

superioară, margini și suprafețe fin
șlefuite
2.Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm
3.Set câte 100 buc.

33140000-3

39 Consumabile
100.00Bucată39.1 Sutură Mătase, atraumatic (mărimi disponibile:

firul USP 4/0 - 4, ac rotund și tăietor de 1/2 și
3/8 cerc)

Sutură Mătase, atraumatic (ac
sudat)
1.Neresorbabil, polifilament filmat
(silicon/ceară)
2.Lungimea 75 cm,
3.Material ac - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat și/sau siliconat,
ascuțit
4.Steril - etilen oxid
5.Hipoalergic, non-toxic, reactie
minima la nivel de tesut
6.Rezistență ridicată la rupere
7.Structură flexibilă, rezistență la
oboseală
8.Ambalaj: ambalate individual
9.Termen de valabilitate ≥ 24 luni
10.Să corespundă cerințelor
”European Pharmacopoeia” a
”EDQM” pentru suturi chirurgicale,
neresorbabile, sterile.
11.Certificat CE, să întrunească
cerințele de bază a directivei
93/42/EEC - dispozitive medicale și
directivei 2007/47
12.Certificat ISO 13485
13.Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia

33140000-3

40 Consumabile
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

100.00Bucată40.1 Sutură Polypropylene, atraumatic (mărimi
disponibile: firul USP 4/0 - 2, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

Sutură Polypropylene, atraumatic
(ac sudat)
1.Neresorbabil, monofilament
2.Lungimea 75 cm,
3.Material ac - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat și/sau siliconat,
ascuțit
4.Steril - etilen oxid
5.Hipoalergic, non-toxic, reactie
minima la nivel de tesut
6.Rezistență ridicată la rupere
7.Structură flexibilă, rezistență la
oboseală
8.Ambalaj: ambalate individual
9.Termen de valabilitate ≥ 24 luni
10.Să corespundă cerințelor
”European Pharmacopoeia” a
”EDQM” pentru suturi chirurgicale,
neresorbabile, sterile.
11.Certificat CE, să întrunească
cerințele de bază a directivei
93/42/EEC - dispozitive medicale și
directivei 2007/47
12.Certificat ISO 13485
13.Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia

33140000-3

41 Consumabile
100.00Bucată41.1 Sutură PGA Rapid, atraumatic (mărimi

disponibile: firul USP 4/0 - 1, ac rotund și
tăietor de 1/2 și 3/8 cerc)

PGA Rapid, atraumatic, resorbabil
(ac sudat)
1.Rezistența maximală 7 zile,
absorbția totală 42 zile,
2.Lungimea 75 cm,
3.Material ac - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat și/sau siliconat,
ascuțit
4.Steril - etilen oxid
5.Hipoalergic, non-toxic
6.Ambalaj: ambalate individual
7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni
8.Să corespundă cerințelor
”European Pharmacopoeia” a
”EDQM” pentru suturi chirurgicale,
resorbabile, sterile.
9.Certificat CE, să întrunească
cerințele de bază a directivei
93/42/EEC - dispozitive medicale și
directivei 2007/47
10.Certificat ISO 13485
11.Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia

33140000-3

42 Consumabile
100.00Bucată42.1 PGA, atraumatic (mărimi disponibile: firul

USP 4/0 - 1, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8
cerc)

PGA, atraumatic, resorbabil (ac
sudat)
1.Rezistența maximală 14 zile,
absorbția totală 60-90 zile,
2.Lungimea 75 cm,
3.Material ac - otel inoxidabil,
chirurgical, cromat și/sau siliconat,
ascuțit
4.Steril - etilen oxid

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

100.00Bucată42.1 PGA, atraumatic (mărimi disponibile: firul
USP 4/0 - 1, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8
cerc)

5.Hipoalergic, non-toxic
6.Ambalaj: ambalate individual
7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni
8.Să corespundă cerințelor
”European Pharmacopoeia” a
”EDQM” pentru suturi chirurgicale,
resorbabile, sterile.
9.Certificat CE, să întrunească
cerințele de bază a directivei
93/42/EEC - dispozitive medicale și
directivei 2007/47
10.Certificat ISO 13485
11.Confirmarea precum la livrare
termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80%
din termenul total de valabilitate a
acestuia

33140000-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
conform necesităţilor  şi  posibilităţilor  reale  ale  cumpărătorului  pe  parcursul  anului  2018,  în  decurs  de  10  zile  de  la  comanda
Cumpărătorului.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Formularul ofertei ,  confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; formularul  F3.1

Da

2 Specificaţii tehnice,  confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; formularul  F4.1

Da

3 Specificaţii de preţ  confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; formularul  F4.2

Da

4 Formularul informativ despre ofertant  formularul  F3.3,  confirmată  prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

5 Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

formularul  F3.4, confirmată  prin aplicarea semnăturii
şi ştampilei Participantului;

Da

6 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015

• Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5)

Da

7 Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice

 copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI),
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

8 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Da

9 Certificat de efectuare sistematică  a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

10 Lista fondatorilor confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

11 Mostre la necesitate La necesitate de prezentat mostre în decurs de cel mult
5 zile

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Tel.: 275121 ,  Fax: 275121 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: SCACICOV GALINA, asistentă medicală şef

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate
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pînă la: 13.03.2018 14:00

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

13.03.2018 14:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208pe adresa:

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ŢURCANU RITA


