










IMSP Spitalul Clinic Balti
SPECIFICAȚIE Nr.l /Nr.2

Anexa nr.l 
la Contractul nr. 8947 I.P 21/0935244

din „02”septembrie 2021
Cod CPV- 331OOOOO-1 (Lista bunurilor ) / (Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMS Ei

Unitate

Nr. 
d/о

Denumirea 
produsului

Modelul 
articolului

Producătorul 
Țara de origine

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnici deplini propusă de către ofertant / 
Termenele de garanfie /valabilitate, după саг/

Certificate de 
calitate/ 

Standarde de 
referință

Unitatea de 
Măsură 

(UM)
Cantitatea UM

Preț fără 
TVA p/u 

UM
LeiMD

Preț cu 
TVA p/u 

UM 
LeiMD

Suma fără TVA 
LeiMD Suma cu TVA LeiMD

1 3 4 5 6 7 8 9
1 3 4 5/6 7 8 9

Combinezoan 
e de protecție 
(protecție 
medie)

Combmezoan 
e de protecție 
(protecție 
înaltă pentru 
secții ATI)

1. Material: netesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoți parte integrală a combinezonului, 

prevăzuti cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic ți cu clapă cusută sau cu dapă care să vină ca parte 
integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare 

cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru 

evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu dapetă protectoare. S.Combinizonul trebuie să 

asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase si a agentilor microbieni infecțioți, să fie 

impermeabil la apă si lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să 

asigure protecție la penetrare cu sânge ți fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mițcare. 7. Ambalai 

individual cu inscripția mărimii ți modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi 
disponibile : L XL, 2XL, 3XL 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de 

performanță, sau (EN 14126-B) ți (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul. *Toate specificațiile sus- 
menionate obligatoriu să fie confirmate documentai de producător pe suport de hîrtie avizate cu 
semnătura electronică. In ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru 

a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va 

prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucțiunea se utilizare a 

produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare- 
copie sau original avizat cu semnătura electronică. * Se vor prezenta Mostre în număr de 2 unități, în 

termen de 48 ore de la deschiderea ofertelor, care vor corespunde în totalitate cerințelor solicitate supra, 
inclusiv ambalarea cu indicarea mărimii ți modelului pe mostra depusă, iar oricare necorespundere va 

constitui temei de descalificare a ofertei depuse.

YFS-03

Bucată

TOTAL

20000

29500

;х* ъ

YFS Gida 
Temizlik 
Ambalaj 
Medikal 
Tic.Ltd.Ști., 
Turcia

YFS Gida 
Temizlik 
Ambalaj 
Medikai
Tic.Ltd.Ști., 
Turcia

Botoți parte integrali a combinezonului, prevăzuți cu 

elastic la gleznă. 3. Gluga si fie cu elastic ți cu clapă 

cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga 

combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea 

clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. 
Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut 

cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii 
accidentale. Fermoarul să fie cu dapetă protectoare. 

S.Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică 

împotriva substanțelor periculoase si a agenților 

microbieni infecțioți, să fie impermeabil la apă $i lichide 

organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ 

combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare 

cu sânge ți fluide corporale. 6. Să asigure libertate de 

mițcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii ți 
modelului combinezonului. Produs de unică folosință. 
Mărimi disponibile : L, XL, 2XL, 3XL ă.Combinizonul 
trebuie să asigure protecție conform EN 14126-B ți EN 

13034.

1. Declarație de 
Conformitate 
CE;
2. EN 14126;
3. EN 14605;
4. ISO 13485;
5. ISO 9001.

Bucăți

1. Material: netesut laminat, densitatea totală (netesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2.
2. Banda de protecție pe toată iungimea cusăturilor. 3. Botoți parte integrală a combinezonului, prevăzuți 
cu elastic la gleznă. 4.Giuga să fie cu elastic ți cu clapă cusută sau cu dapă care să vină ca parte integră la 
gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă 

adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prezăvut cu lacăt de fixare, pentru evitarea 

deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea 

distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioți prin 

materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea 

alunecării mânecii din mânuți. 7.Câte o pereche de bahili adițional din material spond bond laminat, 
pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 

70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) ți EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de 

mițcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii ți modelului combinezonului. Produs de unică 

folosință. Mărimi disponibile L, XL, 2XL, 3 XL 'Toate specificațiile sus-menionate obligatoriu să fie 
confirmate documentai de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. In ofertă se 

va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform 

catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul 
propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucțiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de 

circulație internațională inclusiv ți traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu 

semnătura electronică. * Se vor prezenta Mostre în număr de 2 unități, în termen de 48 ore de la 

deschiderea ofertelor, care vor corespunde în totalitate cerințelor solicitate supra, inclusiv ambalarea cu
lului pe mostra depusă, iar oricare necorespundere va constitui temei de

1. Material: netesut laminat, densitatea totală 

(nețesut+materialul pentru laminare externă) 60g/m2.

2. Banda de protecție pe toată iungimea cusăturilor. 3. 
Botoți parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu 

elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic ți cu dapă 

cusută sau cu dapă care să vină ca parte integră la gluga 
combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea 

clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă.
5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului 

prezăvut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii 
accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu 

fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe 

toată lungime fermoarului, pentru protecția la 

pătrunderea agenților infecțioți prin materialul 

fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru 

fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din 

mânuți. 7.Câte o pereche de bahili adițional din material 
spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a 

piciorului. 8.Combinizonul asigură EN 14126-B ți EN 

14605. 9. Să asigure libertate de mițcare. 10. Ambalaj 
individual cu inscripția mărimii ți modelului 
combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi 
disponibile L, XL 2XL 3 XL.

1. Declarație de 
Conformitate 
CE;
2. EN 14126;
3. EN 13034;
4. ISO 13485;
5. ISO 9001.


