
CONTRACT Nr. :y ;,y

de achiziţionare Articole parafarmaceutice, implanturi traumatologice şi reactive 
de laborator pentru II trimestru a. 2017
Cod CPV: (33000000-0) Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse 

de îngrijire personala

” septembrie 2017 _______ Bălţi__________
(localitataea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă

SRL ’’Sosno” IMSP„SDitalul Clinic Municipal Bălti”
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin director Petru IAROVOI
(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza
(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 

1004600013854

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin director Serghei ROTARI,
(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza regulamentului
(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 

1003602150732 din 11.12.2003
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

pe de o parte,

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

pe de o parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziţionarea Articole parafarmaceutice, implanturi traumatologice şi reactive de laborator
pentru II trimestru a. 2017_______________________________________________________ u
denumite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii), conform Licitaţie Publică Nr.17/01939 din 
19.07.2017.
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din 

august 2017.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:
a) Specificaţia tehnică;



b) Specificaţia de preţ;
c) [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, 

grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.J

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. în cazul unor 
discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele 
vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. In calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, 
Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului 
Bunurile şi/sau Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile 
Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în 
calitate de contravaloare a livrării bunurilor şi serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, 
preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor 
Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.
1. Obiectul Contractului
1.1. Vînzătorul/prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile şi/sau de a presta 

Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.
1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile 

şi/sau Serviciile livrate de Vînzător.
1.3. Calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în 

Specificaţie. Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele 
indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor 
respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor şi/sau Serviciilor sînt 
indicate în Specificaţie.

2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare
2.1. Livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor se efectuează conform Incoterms 2013 

DDP de către Vînzător în decurs de 5 zile de la comanda farmaciei IMSP SCM Bălţi pe parcursul
a. 2017:

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor şi/sau a Serviciilor include:
[Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform 

cerinţelor actuale.]
2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel 

tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea produselor se consideră încheiată 
în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii de plată
3.1. Preţul Bunurilor şi/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în

lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.
Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi

constituie: 837154,64 (opt sute treizeci sayte mii una sută cincizeci patru lei, 64 bani) MDL.
(suma cu cifre şi litere)

3.2. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate se va efectua în lei 
moldoveneşti.

3.3. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: 30% în termen de 30 zile 
după livrarea fiecărei partide, 70% la finele trimestrului.

3.4. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat 
în prezentul Contract.

4. Condiţii de predare-primire
4.1. Bunurile şi/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de 

către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:
a) cantitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista 

bunurilor / serviciilor şi graficul livrării / prestării şi documentele de însoţire conform punctului 
2.2 al prezentului Contract;



b) calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;
c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.
4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii 

fiscale odată cu livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru 
nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora 
termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi 
exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde
5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 

furnizor în propunerea sa tehnică.
5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta 

standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.
6. Obligaţiile părţilor
6.1. In baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:
a) să livreze Bunurile şi/sau să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul

Contract;
b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor 
şi/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor şi/sau Serviciilor 
de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele 
prezentului Contract;

d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă 
la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz],

6.2. In baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul

stabilit a Bunurilor livrate şi/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului 
Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate şi/sau Serviciilor prestate, respectînd modalităţile 
şi termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forţa majoră
7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a

obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de
forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte 
circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu 
mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de
acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul
competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. Rezilierea
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile şi/sau de a presta

Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare 

stabilite;
c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / 

Serviciilor;
d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor 

înaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea



notificării. în cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va 
iniţia rezilierea.

9. Reclamaţii
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate 

Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în 
comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor şi/sau serviciilor livrate sînt înaintate 
Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie 
confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest 
sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. In caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să 
livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri şi/sau serviciile 
neprestate, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare -  să le substituie sau să le 
corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor în limitele 
stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de 
organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau 
întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancţiuni
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este

_______________________________________________ , în cuantum de _5_% din valoarea
contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul 
Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost 
constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o 
penalitate în valoare de _5 % [indicaţiprocentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă 
răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate şi/sau a Serviciilor 
neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de _5_ % [indicaţi procentajul] din
suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte ____5____  zile, se
consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul 
Contract şi Vînzătorului i se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea 
a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de
__0,1_% [indicaţi procentajul] din suma Bunurilor şi/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare
zi de întîrziere, dar nu mai mult de __5_% [indicaţi procentajul] din suma totală a prezentului
contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală
11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziţii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe 

cale amiabilă. în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată 
competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele 
perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.



12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 
modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în 
cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii 
Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător şi Agenţia Achiziţii Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după 
înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice şi, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de 
către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 
2017.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, 
Ж '  septembrie 2017 .

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă

Adresa poştală:m. Chişinău str. Academiei,2 

Telefon:/22/ 72-75-25 

Cont:225123438 

Banca:’’Moldindconbank”

Adresa poştală a băncii: 

Cod:MOLDMD2X334 

Cod fiscal:1004600013854

Adresa poştală:m. Bălţi str. Decebal,101 

Telefon:/231/5-86-97 

Cont:MD58TRPCCW518430A00124AA 

Banca:Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat 

Adresa poştală a băncii:

Cod:TREZMD2X 

Cod fiscal: 1003602150732

14. Semnăturile părţilor

Data:



Anexa ra, 
la contractul nr. 3 o Z  
din:<2V septembrie 2017

SPECIFICAŢIA

Nr. C od C P V D enum irea Model  
ui arti

col

Ţ ara  dc  
origi-ne

Prod u
cătorul

Cantitate
“

Unitatea de  
măsură

Specif icarea tehnică  
d eplină solicitată

Specif icarea  tehnică deplină  
propusă de către ofertant

} ÿ 1 
fl\:| fï§ - ‘i :: ' i-'ţ. 3

Preţ
unitar
(fără
T V A )

Preţ 
unitar  

(eu T V A )

Suma
fără

T V A

Sum a  
cu TV A

1. 33000000-0 Ac Germania REDA 15 Bucată p/u tonzilectomie p/u tonsilectomie
750,00 900,00 11250,00 13500,00

2. 33000000-0 Ac chirurgical B502-3 Germania Feuerstein 100 Bucată 3B l-l,3 x 7 0 Ace chirurg taioase B502 -3 
(l,30x70m m ), curb3/8 7,65 8,262 765,00 826,20

->J . 33000000-0 Ac endoscopie India Shaili
Endoscopy

60 Bucată Compatibil cu endoscopul 
Olympus GiF E-3

Ac pentru scleropatie, PTFE, 23/24G, 
L170cm 225,00 243,00 13500,00 14580,00

4. 33000000-0 Ac kulicovschi Ucraina KAM 40 Bucată Pt puncţia sinus max Ac tip Kulikovsky pentru punctie sinusuri 
maxilare, din inox, 15G (d.2,0mm) L- 
85mm (u.f)

50,00 54,00 2000,00 2160,00

5. 33000000-0 Ac schiba Ucraina KAM 22 Bucată p/u puncţie ecoghidată Ac tip Chiba pentru biopsie renala, ascutis 
tip Back Bevel. L-220mm. 2IG(0,85mm), 
18G (l,20m m ) sau 17G ( l.50m m ) de u.f.

75,00 81,00 1650,00 1782,00

6. 33000000-0 Broşe llizarov India Shagun Cares 1 12 Bucată d-m 2.0 mm Broşa Kirschner d-2,0mm. L300/400mm
20,00 20,00 2240.00 2240,00

7. 33000000-0 Burete hemostatic Germania Curasan 310 Bucată Steril 1/1 n5 Burete hemostatic Stypro-Cubus, 
10x10x1 Omni, steril 20,00 21,60 6200,00 6696,00

8. 33000000-0 Caps Luer Lock Ucraina KAM 38 Bucată Caps Luer Lock
3,50 3,78 133,00 143,64

9. 33000000-0 Cateter Polonia Baiton 30 Bucată De absorbţie din rana tip redon 
L70cm, F-24

Tub Redon pentru drenaj. L70cm, XRay, 
24Fr 37,50 40,50 1125,00 1215,00

10. 33000000-0 Cateter Polonia Bai ton 20 Bucată De absorbţie din rană tip redon 
L70cm, F-26

Tub Redon pentru drenaj, L70cm, XRay, 
26Fr 37,50 40,50 750,00 810,00

11. 33000000-0 Cateter t * Polonia Baiton 20 Bucată De absorbţie din rană tip redon 
L70cm, F-28

Tub Redon pentru drenaj. L70cm, XRay, 
28Fr 37,50 40,50 750,00 810,00

12. 33000000-0 Cateter Polonia Baiton 20 Bucată De absorbţie din rană tip redon 
L.70cm, F-30

Tub Redon pentru drenaj. I.70cm, XRay, 
30Fr 37,50 40,50 750,00 810,00

13. 33000000-0 Cateter epdural China Tuoren 750 Bucată GT 038-410 Cateter pentru anestezie epidurala/spinala, 
d intern 0,7 sau l,0mm. LIOOcm 22,50 24,30 16875,00 18225,00

14. 33000000-0 Cateter p-ru 
em bolectom ie 
Trom bectom ie steril

EFB5FR/
80

Polonia Baiton 4 Bucată Cu canal m 5F L-80cm cu 
lalon 14 mm

Cateter Fogarty monolumen p/u 
embolectomie EFB 5 Fr/80 balon 14mm 387,50 418,50 1550,00 1674,00

15. 33000000-0 Cateter p-ru 
em bolectomie 
Trom bectom ie steril

EFB4FR/
80

Polonia Baiton 4 Bucată cu canal m 4F L-80cm cu 
>alon 14 mm

Cateter Fogarty monolumen p/u 
embolectomie EFB 4 Fr/80 balon 14mm 387,50 418,50 1550,00 1674,00

6



16. 33000000-0 Cateter p-ru 
em bolectomie 
Trom bectom ie steril

EFB3FR/ 
80

Polonia Baiton Bucată cu canal m 3F L-80cm cu 
balon 14 mm

Cateter Fogarty monolumen p/u 
embolectomie EFB 3 Fr/80 balon 14mm 387,50 418,50 1550,00

17. 33000000-0 Cateter p-ru 
em bolectomie 
Trom bectom ie steril

EFB6FR/ 
80

Polonia Balton Bucată cu canal m 6F L-80cm cu 
balon 14 mm

Cateter Fogarty monolumen p/u 
embolectomie EFB 6 Fr/80 balon 14mm 387,50 418,50 1550,00

33000000-0 Cateter toracal cu 
troacar

India Polymed 40 Bucată N 18 Cateter Ultracath Novo drept p/u drenare 
toracala, cu trocar, 18Fg 70,00 75,60 2800,00

19. 33000000-0 Cateter toracal cu 
troacar

India Polymed 40 Bucată N22 Cateter Ultracath Novo drept p/u drenare 
toracala, cu trocar, 22Fg 70,00 75,60 2800,00

20 . 33000000-0 Cateter toracal cu 
troacar

India Polymed 40 Bucată N26 Cateter Ultracath Novo drept p/u drenare 
toracala, cu trocar, 26Fg 70,00 75,60 2800,00

33000000-0 Cateter ureteral KMN5F Polonia Balton 38 Bucată ch 5, 70 cm, capăt drept, steril, 
atoxic.

Cateter uretral Nelaton cu cap cilindr 
drept, cu 1 orificiu, 5Fr 95,00 102,60 3610,00

T> 33000000-0 Cateter ureteral KMN6F Polonia Balton Bucată ch 6, 70 cm, capăt drept, steril 
atoxic.

Cateter uretral Nelaton cu cap cilindr 
drept, cu 1 orificiu, 6Fr 95,00 102,60 3610,00

33000000-0 Cateter ureteral KMN7F Polonia Balton Bucată ch 7, 70 cm. capăt drept, steril, 
atoxic.

Cateter uretral Nelaton cu cap cilindr 
drept, cu I orificiu, 7Fr 95,00 102,60 3610,00

24. 33000000-0 Cateter ureteral KMN8F Polonia Balton 38 Bucată F 8-L-50 Cateter uretral tip Nelaton KMN 8F/70cm
95,00 102,60 3610,00

25. 33000000-0 Catgut steril cu ac 
atraumatic rotund

China Anghui/Pinga 
n

600 Bucată N. 2metric. l/2-26m m  L-75 
cm.absorb.

Catgut simplu USP 4/0 (2 metric) L75cm, 
ac curbura '/a cerc, corp rotund HR 26 mm 6,00 3.48 3600,00

26. 33000000-0 Catgut steril cu ac 
rotund

China Anghui/Pinga 
n

90 Bucată N. 4/0,1/2- 45 mm Catgut simplu USP 4/0 (2 metric) L75cm, 
ac curbura '/2  cerc, corp rotund HR 37 mm 6,00 6,48 540,00

! 27. 33000000-0 Catgut steril cu ac 
rotund,absorb.

, 28. 33000000-0 Catgut steril cu ac 
rotund,absorb.

China Anghui/Pinga 
n 90 Bucată N. 2metric, 1/2-1 7mm 1.-75 

cm,absorb
Catgut simplu USP 4/0 (2 metric), L-75 
cm. ac curbura 1/2 cerc, corp rotund HR 
16 mm

6,00 6.48 540,00

China Anghui/Pinga 
n

240 Bucată NI Catgut simplu USP 1 (5 metric), L-75 cm. 
1 ac 1/2 curbura rotund HR 45 mm ,50 9,1 2040,00

Catgut steril cu ac 
rotund,absorb.

China Anghui/Pinga 
n

180 Bucată N.3-0, l/2-26m m  L75mm Catgut simplu USP 3/0 (3 metric), L-75 
cm, ac deschid. 1/2 cerc, corp rotund HR 
26 mm

6,00 6.48 1080,00

! 30. 33000000-0 Catgut steril cu ac 
rotund.absorb.

China Anghui/Pinga 
n

240 Bucată N. 4/0, l/2-35mm Catgut simplu USP 4/0 (2 metric), L-75 
cm, ac curbura 1/2 cerc, corp rotund HR 
37 mm 6,00 6,48 1440,00

31. 33000000-0 Container de suctie 
din plaga steril

India Polymed 75 Bucată BELOW unit 200ml. 400 ml. 
600ml

Set Polyvac pentru aspiraţie inchisa, 
volum 600/800 ml, tub 18FG 62,50 67,50 4687,50

33000000-0 Corolen Franţa Peters
I Suraiacal

180 Bucată N3,0 cu ac rotund. 3/8 20mm 
L-75 cm

COROLENE USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 
ac 3/8 rotund, 18 mm 54,75 59,1 9855,00

33000000-0 Doze de cim ent p/u 
cranioplastie

I ranta Synergie Bucată get.,ster Ciment acrylic Synicem Cranioplasty 
(doza: 2x30 g praf, 2x15 ml lichid) steril 4250,00 4590,00 29750,00



34. 33000000-0 Drenaj steril 
ventricular extern 
Acend

Taiwan Wellong
Instruments

Bucată get.,ster Set de drenare ventriculara extem-steril. 
Componenţă:

Cateter ventricular, bariu impregnat, 
I.D.-1.5 mm, OD-2,8 mm, L-35cm; Luer- 
Lock cap -1 buc, female luer adapter -1 
buc, stylet -1 buc, troacar-1 buc. (cod 
06118)

Sistem pentru Monitorizare şi Drenare 
Externă (cod 06128____________________

1925,00 2079,00 13475,00

35. 33000000-0 Eticon cu ac tăios Franţa Peters
Surgiacal

1500 Bucată 2/0,175mm,ac taietorl/2- 
36mm, L -75 cm

TERYLENE (polyester împletit) USP 2/0 
(EP 3), L-75cm, ac 1/2 tăetor 30mm 42,50 45,90 63750,00

36. 33000000-0 Lama-45* India BioTech 38 Bucată oftalimologica Cutit cu lama tip Lance 30 grade, cu 
mâner drept, steril 95,00 114,00 3610,00

37. 33000000-0 Mănuşi sterile 
ortopedice

India MRK
Healthcare

1550 Pereche Mănuşi sterile ortopedice nr.7, nepudrate 
(perechi) 18,00 19,44 27900,00

33000000-0 M ănuşi sterile 
ortopedice

India MRK
Healthcare

1500 Pereche 7,5 Mănuşi sterile ortopedice nr.7,5, 
nepudrate (perechi) 18,00 19,44 27000,00

39. 33000000-0 Mănuşi sterile 
ortopedice

India MRK
Healthcare

2325 Pereche Mănuşi sterile ortopedice nr.8, nepudrate 
(perechi) 18,00 19,44 41850,00

40. 33000000-0 Mănuşi sterile 
ortopedice

India MRK
Healthcare

1500 Pereche Mănuşi sterile ortopedice nr.8,5, 
nepudrate (perechi) 18,00 19,44 27000,00

41. 33000000-0 Mănuşi sterile 
ortopedice

India MRK
Healthcare

750 Pereche Mănuşi sterile ortopedice nr.8.5. 
nepudrate (perechi) 18,00 19,44 13500,00

42. 33000000-0 Neilon steril cu ac 
tăios

China Anghui/Pinga 
n

375 Bucată 0 (3,5 metric), l/2-40mm Nylon monofilament USP 0 (EP 3.5), L- 
75 cm, ac tăios 3,95 4,266 1481,25

43. 33000000-0 Neilon steril cu ac 
tăios

China Anghui/Pinga 
n

375 Bucată 4-0 (3.0 metric) l/2-50mm Nylon monofilament USP 2/0 (FP 3), L- 
75 cm, ac tăios 3,95 4,266 1481,25

44. 33000000-0 Neilon steril cu ac 
tăios

China Anghui/Pinga 
n

375 Bucată N4. l/2-36mm Nylon monofilament USP 1 (EP 4). L-75 
cm, ac tăios 3,95 4,266 1481,25

45. 33000000-0 Neilon. steril cu ac 
rotund

China Anghui/Pinga 
n

75 Bucată N3 Nylon monofilament USP 2/0 (3 metric), 
L-75 cm, 1 ac 1/2 curbura, corp rotund 
HR 30 mm

3,95 4,266 296,25

46.

47.

33000000-0 Neilon. steril cu ac 
rotund

China Anghui/Pinga 
n

75 Bucată 144

33000000-0
ж

Nylon monofilament USP 1 (4 metric). L- 
75 cm, 1 ac 1/2 curbura, corp rotund HR 
30 mm

3,95 4,266

Papilotom cu 2 
canale

SSPH India Shaili
Endoscop

Bucată duodenoscop Olimpus G if E3- 
1T40

Papilotom canular biluminar, electrod de 
tăere 20/25/30mm, diametru vârf 5.5Fr. 
diametru extern 2.3mm (7Fr). lungime 
200 cm

1375,00 1650,00

296,25

5500,00

48. 33000000-0 Poliglactin 
absorbabil steril

China Anghui/Pinga 180 Bucată USP 3/0 L-75 cm cu ac rotund 
1 /2 -2 6  mm

Polyglactina USP 3/0 (2 metric). L-75 
cm. 1 ac curbura 1/2 cerc, corp rotund HR 
26 mm 14,00 15,12 2520,00

49. 33000000-0 Prolen China Anghui/Pinga 
n

75 Bucată 3/0 cu ac rotund Vi, 20mm, L- 
75 cm

Polypropylena monofilament USP 3/0 (2 
metric), L-75 cm. ac deschidere 1/2 cerc, 
corp rotund HR 20 mm 3,75 4.05 281,25

50. 33000000-0 Prolen steril China Anghui/Pinga 
n

90 Bucată 3/0 cu ac rotund 3/8 20 mm, 
L-75 cm

Polypropylena monofilament USP 3/0 (2 
metric), L-75 cm, ac deschidere 1/2 cerc, 
corp rotund HR 20 mm 3,75 4,05 337,50



51. 33000000-0 Proteza vasculara Marea
Britan

Vascutec 1 Bucată Sterile liniara N8 Proteza vasculara liniara GELSOFT din 
polyester, diametru 8 mm, lungime 60 cm 4100,00 4100,00 4100,00 4 1 0 ( ^ H

52. 33000000-0 Proteza vasculara Marea
Britan

Vascutec 1 Bucată Sterile bifurcata 20x8x8 Proteza vasculara bifurcata GELSOFT 
din polyester, diametru 18x9x9 mm, 
lungime 45 cm (diam. 18x10x10 mm, 
lungime 45 cm sau diametru 20x10x10 
mm, lungime 45 cm)

4850,00 4850,00 4850,00 4850,00

53. 33000000-0 Set de suctie 
Yancaur

India Polymed 75 Bucată p-ru aspiraţie din plaga Set p/u aspiraţie, cu canula Yancauer 
standarda, tub 210 cm 32,50 35,10 2437,50 2632,50

54. 33000000-0 Set expondabil 
cervical cu placă 
inclusă cervicală şi 
şuruburi 
expondabile

Turcia Norm/ Asco 3 Set mărimea 17 mm, titan + set de 
instrumente Incomodat pe 
perioada folosirii seturilor

Proteze expandabile NORM Vertelift-C 
(titan).
Plăci cervicale în set cu şuruburi.
Set de intrumente pentru implantarea 
protezelor NORM Vertelift-C (în folosire 
temporală

14500,00 14500,00 43500,00 43500,00

55. 33000000-0 Set jetabil Turcia ALMI 3000 Set Pt masa mică Set jetabil pt masa mica
40,00 48,00 120000,00 144000,00

56. 33000000-0 Set p/u cateteri zarea 
ven. centrale

Polonia Bal ton 660 Set 7F-20cm G18/7cm Set p/u cateterizarea venelor centrale, 
cateter monolumen 7F-20cm G18/7cm 185,00 199.80 122100,00 131868,00

57. 33000000-0 Set p/u cateterizarea 
ven. centrale

Polonia Balton 75 Set 8F-20cm G18/7cm Set p/u cateterizarea venelor centrale, 
cateter monolumen 8F-20cm G18/7cm 187,50 202,50 14062,50 15187,50

58. 33000000-0 Set p/u cateterizarea 
ven. centrale

Polonia Balton 75 Set 9F-20cm G18/7cm Set p/u cateterizarea venelor centrale, 
cateter monolumen 9F-20cm G18/7cm 187,50 202.50 14062,50 15187,50

59. 33000000-0 Set stabilizare
transpediculare
lombare

China Hengjie
Medical

4 Set 4 şuruburi polioxale, mărimea 
5,5x45mm, titan, 2 bare 
longitudinale 5,5x170 mm. 
titan + set de instrumente 
încom odat pe perioada folosirii 
seturilor

Set stabilizare transpediculare lombare.
4 şuruburi polioxale, mărimea 5,5x45mm, 
titan.
2 bare longitudinale 6.0x200 mm. titan 
+ set de instrumente încomodat pe 
perioada folosirii seturilor

5500,00 5500.00 22000,00 22000,00

60. 33000000-0 Set stabilizare
transpediculare
lombare

China Hengjie
Medical

4 Set 4 şuruburi polioxale, mărimea 
4,5x40mm. titan, 2 bare 
longitudinale 4,5x170 mm. 
titan + set de instrumente 
încomodat pe perioada folosirii 
seturilor

Set stabilizare transpediculare lombare.
4 şuruburi polioxale, mărimea 5.0x40mm, 
titan.
2 bare longitudinale 6.0x200 mm, titan 
+ set de instrumente încomodat pe 
perioada folosirii seturilor

5500,00 5500.00 22000,00 22000,00

61.
........

33000000-0 Sondă Ucraina KAM 38 Bucată 31ac-Mora p/u stoparea 
lemoragiilor gastrice

Cateter tip Blackmoore p/u stopare 
lemoragii esotagiene, 17/18Fg 350,00 378.00 13300,00 14364,00

62. 33000000-0 Tub rectal India Polymed 1200 Bucată N10-16 Catater rectal 16Fg
5,00 5,40 6000,00 6480,00

63. 33000000-0 T ub rectal India Polymed 100 Bucată 118,20 Catater rectal 18, 20 Fg
5,00 5.40 500,00 540,00

64. 33000000-0 Tub rectal India

1

Polymed 1125 Bucată N34 _^===f?r====^ Catater rectal 32Fg
5,00 5,40

i
5625,00 6075,00

Semnătu,
Total: 837154,64 MDL


