INVITAŢIE LA LICITAŢIE
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Licitaţie publică
Nr. 14/01919 din 10.10.2014, ora 10:00
Echipament si utilaj necesar pentru funcţionarea în situaţii excepţionale a echipelor mobile de intervenţie
Codul CPV: (33000000-0)
Această invitaţie la licitaţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul achiziţiilor publice nr. 75/14 din 23.09.2014.
În scopul achiziţionării Echipament si utilaj necesar pentru funcţionarea în situaţii excepţionale a echipelor mobile de intervenţie conform
necesităţilor Centrului Naţional de Sănătate Publică (în continuare – Cumpărător) pentru anul de activitate 2014, este alocată suma necesară din
surse bugetare.
Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile Cumpărătorului, să
participe la licitaţie privind livrarea următoarelor bunuri:
Poziția
Nr.
Unitatea
Denumire Lot
Lot
Denumirea
CPV
Cantitatea
de
Descriere
măsura

1

Trusă medicală de
prim ajutor

Trusă medicală de prim ajutor

330000000

4.00

Buc.

Foarfece cu vârfuri boante – 1 buc
Dispozitiv de respiraţie gura la gura – 1 buc
Pipa Guedel mărimea 4 – 1 buc
Pipa Guedel mărimea 10 – 1 buc
Deschizător de gura din material plastic – 1
buc
Garou elastic 50 cm – 1 buc
Atele din material plastic – 2 buc
Leucoplast 5 cm / 3 m – 1 rola
Leucoplast 2,5 cm / 2,5 m – 1 rola
Pansament individual steril 2 cm / 6 cm – 10
buc
Pansament cu rivanol 6 cm / 10 cm – 5 buc
Pansaplast (plasture) 6 cm / 50 cm – 1 buc
Fesi tifon mici sterile 5 cm / 4 m – 5 buc
Fesi tifon mari 10 cm / 5 m – 3 buc
Bandaj triunghiular l=80 mm. – 2 buc
Vata hidrofila sterila, pachet A 50 g – 2 pac
Mânuşi de examinare – 4 per
Comprese sterile 10 cm / 8 cm x 10 buc – 10
pac
Alcool etilic 70% – 200 ml
Alcool iodat – 200 ml
Rivanol soluţie 1% – 200 ml
Perogen – 1 flacon
Şervetele îmbibate cu antiseptic – 10 buc
Ace siguranţa – 12 buc
Pahare de unica folosinţa – 5 buc
Caiet a 50 de pagini – 1 buc
Creion – 1 buc
Broşura cu instrucţiuni de prim ajutor – 1
buc
Amoniac de 10% – 1 buc.
Validol ( tub de 10 pastile) – 1 buc.
Pix sau creion – 1 buc.

2

Tensiometru (aparat
automat pentru
măsurarea tensiunii
arteriale)

Tensiometru (aparat automat
pentru măsurarea tensiunii
arteriale)

330000000

2.00

Buc.

3

Lopată (făraş)

Lopată (făraş)

330000000

1.00

Buc.

4

Lopăţică (lingură)
pentru colectarea
probelor de
laborator
Lopăţică pentru
colectarea probelor
de laborator de
consistenţa
pulberilor
Batometru - vas
pentru colectarea
probelor de apă din
fântână

Lopăţică (lingură) pentru
colectarea probelor de
laborator

330000000

5.00

Buc.

Lopăţică pentru colectarea
probelor de laborator de
consistenţa pulberilor

330000000

5.00

Buc.

Batometru - vas pentru
colectarea probelor de apă din
fântână

330000000

3.00

Buc.

5

6

Tip - de braţ automat
Durata de viata a bateriilor [măsurători] ≥
1500
Afişaj - ecran cu cristale lichide
Domeniul de măsurare: presiune: 0299mmH
puls: 40-180
bătăi/min
Precizie/Calibrare: presiune: +/-3mmHg
puls: +/-5% din valoare
Umflare/Dezumflare – automată
Eliberare rapidă a aerului
Detecţia presiunii - traductor de presiune
capacitiv
Metoda de măsurare - oscilometrică
Puterea sursei - baterii alkaline de 1,5V (tip
AAA)
Mărimea manşetei - manşetă tip M
Pachetul conţine: manşetă tip M
manual de instrucţiuni
set de baterii
lopată – din metal
mânerul – din lemn,
lungime – 100 cm
forma plată, ascuţită, 20 cm
lungimea: 250 mm
dimensiunile lingurii: 120X30 mm
din oţel inoxidabil
adâncimea de inserare: 370-385mm
lungimea: 450- 480 mm
diametru: 28-30 mm
volum aprox 160,0 ml
din metal sau plastic rezistent
volumul vasului 500- 600ml
tub cu valve
fir rezistent cu lungimea 15-20m,
vas de plastic rezistent sau metal

7

Set individual de
protecţie chimică,
bacteriologică,
radiologică

Set individual de protecţie
chimică, bacteriologică,
radiologică

330000000

1.00

Set

8

Set individual de
protecţie chimică,
bacteriologică,
radiologică

Set individual de protecţie
chimică, bacteriologică,
radiologică

330000000

1.00

Set

9

Respiratoare cu
supapă de expiraţie

Respiratoare cu supapă de
expiraţie

330000000

100.00

Buc.

10

Costum de protecţie
individuală de unică
folosinţă (L)

Costum de protecţie
individuală de unică folosinţă
(L)

330000000

50.00

Buc.

11

Costum de protecţie
individuală de unică
folosinţă (XL)

Costum de protecţie
individuală de unică folosinţă
(XL)

330000000

50.00

Buc.

12

Costum de protecţie
individuală de unică
folosinţă (XXL)

Costum de protecţie
individuală de unică folosinţă
(XXL)

330000000

50.00

Buc.

13

Costum de protecţie
individuală de unică
folosinţă (XXXL)

Costum de protecţie
individuală de unică folosinţă
(XXXL)

330000000

200.00

Buc.

14

Costum de protecţie
individuală de unică
folosinţă (XXXXL)

Costum de protecţie
individuală de unică folosinţă
(XXXXL)

330000000

50.00

Buc.

pantaloni cu ciorapi de protecţie
tricou cu gluga
mănuşi cu două degete şi
sub tichia – tricotaj, bumbac,
geantă din material cauciucat
mărimea - 166 – 172 cm – 1 set
pantaloni cu ciorapi de protecţie
tricou cu gluga
mănuşi cu două degete şi
sub tichia – tricotaj, bumbac,
geantă din material cauciucat
mărimea - 172 cm şi mai mare – 1 set
semimasca de protecţie împotriva
particulelor solide şi lichide, aerosolilor de
apă până la 10 ori CMA (concentraţia
maximă admisă) a substanţelor în mediu;
suport nazal ajustabil, inel interior din spuma
pentru o buna etanseitate;
prindere pe cap cu elastic;
combinezon cu gluga din tesatura laminata
(microporous PE) ;
culoare: albă, albastru deschis;
marime: L
combinezon cu gluga din tesatura laminata
(microporous PE) ;
culoare: albă, albastru deschis;
marime: XL
combinezon cu gluga din tesatura laminata
(microporous PE) ;
culoare: albă, albastru deschis;
marime: XXL
combinezon cu gluga din tesatura laminata
(microporous PE) ;
culoare: albă, albastru deschis;
marime: XXXL
combinezon cu gluga din tesatura laminata
(microporous PE) ;
culoare: albă, albastru deschis;
marime: XXXXL

Şorţuri de polietilenă de uz
unic

330000000

400.00

Buc.

Bonete chirurgicale de o
singură folosinţă sterile

330000000

500.00

Buc.

17

Şorţuri de
polietilenă de uz
unic
Bonete chirurgicale
de o singură
folosinţă sterile
Mănuşi din nitril, M

Mănuşi din nitril, M

330000000

200.00

Pereche

18

Mănuşi din nitril, L

Mănuşi din nitril, L

330000000

200.00

Pereche

culoare: verde, albastru
marime: L

19

Mănuşi din nitril,
XL

Mănuşi din nitril, XL

330000000

100.00

Pereche

culoare: verde, albastru
marime: XL

20

Mănuşi din latex, M

Mănuşi din latex, M

330000000

200.00

Pereche

culoare: albă,
marime: M

21

Mănuşi din latex, L

Mănuşi din latex, L

330000000

200.00

Pereche

culoare: albă,
marime: L

22

Mănuşi din latex,
XL

Mănuşi din latex, XL

330000000

100.00

Pereche

culoare: albă,
marime: XL

23

Bahile (botoşei)

Bahile (botoşei)

330000000

500.00

Pereche

24

Pijama, L

Pijama, L

330000000

10.00

Set

25

Pijama, XL

Pijama, XL

330000000

35.00

Set

26

Pijama, XXL

Pijama, XXL

330000000

25.00

Set

acoperitoare pentru cizme
din material Tyvek
înaltime- 48cm
impermeabili
prevazuti cu şnururi de strîngere pe picior
culoare: alb
marime unica
set unisex: bluză, pantaloni
culoare: alb, albastru
din bumbac
mărime: L
set unisex: bluză, pantaloni
culoare: alb, albastru
din bumbac
mărime: XL
set unisex: bluză, pantaloni
culoare: alb, albastru
din bumbac

15

16

din polietilenă
mărimea: 900x1250;
culoarea: albă, albastru deschis
unisex
din polipropilena
culoare: albă, albastru deschis
culoare: verde, albastru
marime: M

mărime: XXL

27

Pijama, XXXL

Pijama, XXXL

330000000

10.00

Set

28

Halate de unica
folosință, XL

Halate de unica folosință, XL

330000000

100.00

Set

29

Halate de unica
folosință, XXL

Halate de unica folosință,
XXL

330000000

150.00

Set

30

Halate de unica
folosință, XXXL

Halate de unica folosință,
XXXL

330000000

100.00

Set

31

Sac pentru deşeuri
cu marcare „Pericol
biologic”

Sac pentru deşeuri cu marcare
„Pericol biologic”

330000000

1000.00

Buc.

32

Ladă frigorifică,
izotermică

Ladă frigorifică, izotermică

330000000

2.00

Buc.

33

Mediul PLET Agar
Base
Geloza peptonată

Mediul PLET Agar Base

1.00

Kg

1.00

Kg

Flacon

Bacteriofag
antiantrax
diagnostic
Ser luminiscent
somatic antiantrax
uscat

Bacteriofag antiantrax
diagnostic

330000000
330000000
330000000

set unisex: bluză, pantaloni
culoare: alb, albastru
din bumbac
mărime: XXXL
halat unisex
culoare: alb, albastru
polietilena de calitate înaltă
mărime: XL
halat unisex
culoare: alb, albastru
polietilena de calitate înaltă
mărime: XXL
halat unisex
culoare: alb, albastru
polietilena de calitate înaltă
mărime: XXXL
confecţionat din polietilenă,
volumul – 30-40l
rezistent
culoare galbenă
ambalaţi a câte 25-50 bucăţi per ambalaj
volum 10-15 litri,
alimentare electrică 12 V şi 220 V,
indicator a temperaturii
rezistentă la uzură şi dezinfectante
Flacon

20.00

ml

Fiolă, 1 ml

Ser luminiscent somatic
antiantrax uscat

330000000

10.00

ml

Fiolă, 0,5 ml

34
35

36

Geloza peptonată

37

38

39

40
41
42
43
44
45

Ser precipitant
pentru reacţia
Ascoli
Trusa ELISA
Bacillus anthracis
IgM
Trusa ELISA
Bacillus anthracis
IgG
Set PCR ADN
Bacillus anthracis
Seruri antibotulinice
diagnostice A
Seruri antibotulinice
diagnostice B
Seruri antibotulinice
diagnostice C
Seruri antibotulinice
diagnostice E
Seruri antibotulinice
diagnostice F

Ser precipitant pentru reacţia
Ascoli

330000000

100.00

Trusa ELISA Bacillus
anthracis IgM

330000000

1.00

Buc.

Trusa ELISA Bacillus
anthracis IgG

330000000

1.00

Buc.

Set PCR ADN Bacillus
anthracis
Seruri antibotulinice
diagnostice A
Seruri antibotulinice
diagnostice B
Seruri antibotulinice
diagnostice C
Seruri antibotulinice
diagnostice E
Seruri antibotulinice
diagnostice F

330000000
330000000
330000000
330000000
330000000
330000000

1.00

Buc.

10.00

ml

Ser tip A - fiolă, 1ml

10.00

ml

Ser tip B - fiolă, 1ml

10.00

ml

Ser tip C - fiolă, 1ml

10.00

ml

Ser tip E - fiolă, 1ml

10.00

ml

Ser tip F - fiolă, 1ml

ml

Flacon a cîte 50 ml (2 buc.) sau Flacon a cîte
100 ml (1 buc.)
Trusa a cîte 96 teste
Specificitate – nu mai puțin de 98,8 %
Sensibilitate - ≥ 95 %
Trusa a cîte 96 teste
Specificitate – nu mai puțin de 98,8 %
Sensibilitate - ≥ 95 %
Trusa a cîte 100 teste

Cererea de participare (cu indicarea clară a denumirii firmei, adresei, numărului de telefon, fax, adresa de e-mail) şi confirmarea achitării
nerambursabile a sumei de 200 lei (ordin / bon de plată) se expediază la adresele de e-mail: achizitii@cnsp.md; sap@cnsp.md sau la numărul de
fax: 022-72-97-25, 022-574-574.
După primirea cererii de paticipare şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200,00 lei, la adresa de e-mail, indicată, va fi
expediat pachetul documentelor de licitaţie.
Tel. de contact:

022-574-574, 022-574-519 – serviciu achizitii

Plata de 200,00 lei se efectuează în numerar sau prin transfer:
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Contul bancar:3359502
Contul trezorerial:440115101121901
Banca Benef. MF-Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD 2X
Codul fiscal:1007601001123
cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”.

Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în
cadrul procedurii respective de achiziţie.
NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

