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CAIET DE SARCINI
Obiectul contractului de furnizare constă în achiziţionarea de medicamente şi materiale
sanitare, necesare bunei desfăşurări a activităţii cabinetelor medicale şi de medicină dentară din
unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar de stat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Botoşani.
Materialele ce vor face obiectul achiziţiei şi caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa
prezentului Caiet de sarcini.
în oferta prezentată se va preciza preţul în lei / U.M. pentru fiecare produs în parte şi va avea
incluse toate costurile până la locul de destinaţie solicitat de achizitor, respectiv sediul central al
Primăriei municipiului Botoşani din Piaţa Revoluţiei nr. 1.
Ofertantul va prezenta o singură ofertă care va conţine preţurile pentru fiecare produs solicitat
în anexa la Caietul de sarcini.
Preţul, calculat fară TVA, rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului.
Produsele furnizate vor respecta caracteristicile cerute pe fiecare tip de produs, conform anexei
nr. 1 la caietul de sarcini.
Durata contractului este până la 31.12.2015.
Livrarea se va face în loturi, cantitatea şi termenul de livrare vor fi conform comenzilor emise
pe parcursul anului, funcţie de posibilităţile financiare, în termen de maxim 48 ore de la primirea
comenzii.
La livrare furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc marfa: factură
fiscală, certificat de calitate.
La recepţionare se va verifica respectarea cantităţii, calităţii precum şi a caracteristicilor
prevăzute în anexa caietului de sarcini.
Furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele dacă, în urma recepţiei cantitative şi calitative
de către achizitor, se constată diferenţe cantitative sau calitative faţă de cerinţele specificate, fară a
modifica preţul contractului.
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Anexa nr.l

1. Cabinete medicale grădiniţe şi şcoli

a) Materiale sanitare

Pret/U.M.

-Alcool sanitar (concentraţie alcoolică 70%) ,

-500 ml

-Cloramină T-SIN

-l flacon cu 50 comp./500 mg

! '

-Feşe 5/8
-Feşe 8/10

-l buc

-Vată 250 g

-l buc

-Vată 500 g

-l buc

-Pansamente sterile 10/8

-l buc

-Leucoplast de 2 cm

' o

-l buc

-Leucoplast de 5 cm

-l buc

-Bicarbonat de Na

-l plic 50 g

-Betadină (30 ml)

-l fiolă de 30 ml concentraţie 10%

-Albastru de metil

-l flacon de 100 ml

-Rivanol 1%

-l flacon 100 ml

-Mănuşi chirurgicale de protecţie (mărime S,M)

-l cutie de 100 buc.

-Cearşaf de pat de unică folosinţă (60/150 cm)

-l rolă

-Prosop de unică folosinţă (hârtie)
-Halat alb

-l rolă de 500 g/20 cm lăţime
i PUC
-l buc.

-Apă oxigenată

-l flacon 100 ml

-Pansamenţe Urgo -dimensiuni diferite

-l buc

-Faşă elastică

-l buc dimensiune 8/10

-Măşti de protecţie sanitară
-Muşama-dimensiune 150/100 cm(Aleza)

-li buc uc ju mi
-l buc
, ,M
; nuL'-ju tli: ; U0
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-Saci negri pentru deşeuri menajere (35 litri)

-1

-Saci galbeni pentru deşeuri contaminate (10 litri)
-Pahar de unică folosinţă

"lbucsac : - l
-l set de 50 buc. /50ml

-Pahar de unică folosinţă

-l set.de 50 buc. /100 ml

I i • ;v

100 ,„i
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-Geantă frigorifică la 24 litri
-Baterii pentru gheaţă geantă frigorifică

i Oi; mi
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b) Medicamente

Pret/U.M.

-Methylprednisolonum (sau Dexamethasonum)

-l fiolă de 8 mg/2 ml

-Salbutamolum spray -Ventolin

-l flacon de 200 doze

-Diazepamum soluţie injectabilă 10 mg/2 ml

-l fiolă

-Diazepamum soluţie rectală 5 mg/2,5 ml

-l pungă

-Paracetamolum sirop 120 mg/5 ml -Panadol

-l flacon de 100 ml

-Paracetamolum supozitoare 125 mg şi 250 mg

-l cutie (6 buc.x250 mg)

-Paracetamolum comprimate

i i !

-Furazolidonum 100, mg/comprimate

i; ;i

•
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-l cutie cu 20 compr. la 500 mg
-l cutie cu 20 compr. la 100 mg

- Furazolidonum 25 mg /comprimate

-l cutie cu 10 comp. la 25 mg

-Metoclopramidum soluţie injectabilă 5 mg/ml

-l cuţie cu 5 fiole de 5 mg/2 ml

-Metoclopramidum comprimate

-l cutie cu 40 compr. la 10 mg
: li-.::, o.- ;s ;;ig .. f

-Metoclopramidum picături orale- soluţie

-l flacon 20

-Calcii gluconas soluţie injectabilă 10%

-l. fiolă/lOml
i '.v ' i :

-Gentamicin picături oftalmice soluţie 0,33%
-Naphazolinum picături oftalmice soluţie 0,33% -Proculin
-Promethazinum sirop 5 mg/5 m - Romergan
-Loratidinum sirop 1 mg/ml -Claritine
-Vaccn tetanic adsorbit
-Epinephrinum soluţie injectabilă -Adrenalină
-Glucosum 33% soluţie injectabilă 3,3 g/10 ml
-Apă distilată

mg

-l flacon/10 ml
-l, flacon/10
i . • iv U i injl
K; : viu 1,1.
-l flacon/ 50 ml
CO;ml
-l flacon de, 120
-l fiolă
Cu
-l fiolă 1 mg/l ml
, •„ -.ii.!-..'
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-l fiolă/10 ml , ,
i Uulk: ,'U noi'. ;'!••• -•

'

-l fiolă/10 ml

-Clorură de sodiu 9 mg/l

-l fiolă/10 ml .

- Chlorphenaminum comprimate -Clorfeniramin 4 mg
-Loratadinum comprimate -Claritine

-l cutie cu 20 compr.
-l cut.xlO cp/10 mg

-Butylscopolammonii bromidum comprimate - Scobutil

-1 cutie cu 25 compr./10 mg
-Unguent cu antibiotic -Tetraciclină
-l tub de 12 g
-I LUi/UM' :n/Tl
-Clorhidrat de oxitetraciclină şi hidrocortizon(spray cutanat,) -Oximed -l flacon la 59 g
-Oxymetazolinum picături nazale soluţie -Afrin, Nasivin

-l flacon de 20 ml

-Acidum acetylsalicylicum 500 mg-Aspirina

-l comprimat,

-Heparinoidum unguent -Lioton gel
-l tub de 100, g
. ;
: ui;.,, . ' • ' . . . '..i; i • ;i,
Mi ui; l- i i) nu
-Combinaţii (sulfat de atropină, ergoton, clorhidrat de propranolol, amobarbilal sodic)- Distonocalm -1 folie CU 10
. Vş';....-)!. j .1
! i i Ui: !, i • M! M

Comprimate

-Trimebutinum comprimate filmate -Debridat

-l folie cu 15 comp. de 100 mg.

-Qluconolactat de calciu şi magneziu

-l fiolă/ 2 ml

;
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-Combinaţii

(carbonat de calciu, carbonat de magneziu şi trisilicat de magneziu)

-Dicarbocalm -l folie cu 10 comprimate

-Oxeladinum sirop -Paxeladin

-l flacon de 120 ml

-Diosmectita 3 g/plic -Smecta

-l cutie cu 10 plicuri

-Metamizolum 300 mg supozitoare -Algocalmin

-l supozitor

-Hexetidinum 2 mg/ml spray bucofaringian -Hexoral

-l flacon de 40 ml

-Ambazonum comprimate de supt -Faringosept

-l cutie cu 10 compr.

-Diclofenacum gel - Diclac

-l tub de 50 g, concentraţie 1%

-Phenylbutazonum cremă

-l tub de 35 g

-Drotaverinum comprimate-No-Spa

;

j.

-Bromhexinum comprimate -Biselvon 2 /

i /:
'

-Nifedipinum drajeuri -Adalat

-l cutie cu 20 compr./40 mg.
:

-l cutic cu 20 compr. la 8 mg/ compr.
-J folie cu 10 drajeuri/20 mg
- ! iiacou de ; 20

c) Instrumentar medical
-Ţensiomeţru
-Stetoscop
i ! v ai L i _î..;Li!;. .: i';, a- i.î - ; '

- 1 buc
.-. <:M ii- rca-aajl

-Casolctă (20 cm)
-Apăsătoare de limbă de unică folosinţă
-Cântar pentru persoane
-Antropometru (pt. măsurarea staturii)
-Panglică metrică
-Cutie metalică pentru instrumente (20 cm)
-Termometru maximal

-l.buc
-i I aiCOU UC -iU la:
- 1 buc
-. Cai!..' a a ia cia^a .
- 1i a.^a
buc. a: a u a. e a , a a , - l buc
; a.a; -Ja . >
- 1 buc
1 aaha .a

coca: .

- 1 buc
: 2a/•:..!

- Seringă de unică folosinţă de 10 ml

- 1 buc

-Optotip pentru şcolari/preşcolari

- 1. buc
atic
- 1 buc
- ; a ac

i v.ic

2. Cabinet de medicină dentară şcolară
•

a) Materiale sanitare

ha

20 coa:pa ::; • ...
--•1ii^vauR:
buc au ...
ivii;:
I U, clra;caa :
- 1 buc

-Seringă de unică folosinţă de 5 ml

-Garou

.

Pret/U.M.

-Rulouri de vată 35/8

-1; pungă cu 500 buc.

-Feşi tifon 10/10

-l buc

-Comprese sterile

-l buc

-Alcool sanitar alb

-l litru

-Produse pentru dezinfecţia instrumentarului stomatologic

- 1 litru - Zeta 1 ultra
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-Produse pentru dezinfecţia mâinilor

-l litru -Desdermati

-Dezinfectant pentru turbină şi piese de mână

- 1 litru -Zeta 3 soft

-Lubrifiant pentru turbină şi piese de mână

-l flacon/spray de 500 ml

-Halat de protecţie

-l buc

-Câmpuri de hârtie pentru truse individuale

-l pachet

-Bavete de unică folosinţă(în 3 straturi)

-l pachet cu 500 buc.

-Lanţ pentru bavete de unică folosinţă

-l buc

-Bandă pentru testarea fizico-chimică la căldură uscată

-l rolă

-Perhidrol

-l flacon de 250 ml

i

i
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-Produse pentru dezinfectarea suprafeţelor de lucru !

-l litru -Mikrozid

-Produse pentru dezinfectarea suprafeţelor mari

-l flacon de 1 litru

-Soluţie pentru sterilizare la rece

- 1 litru -PeraSafe

-Saci galbeni pentru deşeuri cu risc contagios

-l rolă
- i iKicuiFspray a;;
-l buc la 10 litri
-l buc la 20 litri

-Cutii de carton pentru deşeuri cu risc infectocontagios
-Cutii de carton pentru deşeuri cu risc infectocontagios

-Cutii din PVC pentru deşeuri tăietoare înţepătoare cu risc infectocontagios -l buc la 10 litri

b) Medicamente

Pret/U.M.

-Nitroglicerină capsule 0,5 mg sau 0,65 mg

-l flacon cu 40,capsule

•!'•>.;:! .Iii.,

-Nifedipină (Adalat)

-l folie cu 14 compr,/30 mg

..,-...

-Efedrina

-l fiolă de,2 ml.
I i
i.11: i UIA.
-l cutie cu 5 fiole de 50 mg/ml

-Atropină

-l fiolă

-Furosemid (Furorese, Lasix)

-Hidrocortizon Hemisuccinat 100 mg (,

j..

-l: ; • U
flacon
.
C I ; { ! litri

-Clemastinum (Tavegyl) sau Prometazină (Romergan)

-l capsulă

-Cimetidină (Histodil) sau Ranitidină (Zantac)

-l cutie cu 20 compr/150 mg

-Aminofilină (Miofilin)

-l fiolă de 240 mg/10 ml

-Glucoza 10% la 500 ml

-l pungă

-Ketorolac (Ketorol) la 30 mg

f M

-Metamizol (Algocalmin) la 500 mg

-l
- i fiolă
Lacundecu100,
mOmg/2 ml
-l fiolă de 500 mg/10 ml

-Drotavertin (NO-SPA)

-l buc.

-Amoxicilină (Ospamox)

-l cutie cu 10 capsule/500 mg
ai)
-l cutie cu 16 capsule /150 mg

-Clindamicină (Dalacin C)

;I .:
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Instrumentar medical şi materiale stomatologice
-Freze diamantate sau din oţel pentru piesă dreaptă

-l buc.

-Freze diamantate sau din oţel pentru piesă unghi

-l buc.

-Freze din oţel pentru turbină

-l buc.

-Freze diamantate pentru turbină

-l buc.

-Freze Beutelrock

-l cutie

-Ace de tratament endodontic (Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, Tire-nerf, Kerr) -l cutie
-Freze pentru lustruit

-l buc.

-Matrice metalică

- 1 buc.

-Matrice din celuloid

-l cutie

-Ace chirurgicale

-l cutie

-Dentocalmin

-l flacon

-Eugenol

-l flacon

-Oxid de zinc

-125 g

-Iodoform

-l cutie

-Pastă pe bază de hidroxid de calciu -Daykal

-1 tub/seringă

-Material de obturaţie provizorie -Citodur

-l flacon

-Ciment fosfat de zinc -Adhesor

-l cutie

-Pastă devitalizantă -arsodent -Pulp-x

-l cutie

-Clorură de zinc

-l flacon

-Soluţii pentru antiseptizarea canalelor radiculare -Walkhoff

-l flacon

-Ciment de tip ionomer de sticlă -Kavitan Plus

-l cutie

-Materiale compozite pt. obturaţii definitive coronare -Te Economic Plus - l cutie
-Materiale de amprentare a arcadelor alveolodentare -Zeta Plus

-l cutie

-Gelaspon -Gelatamp

-l cutie

-Antibiotic pentru alveolite postextracţionale -Neocore

-l flacon

-Pastă pentru periaj profesional-Profylaxpasta

-l flacon

-Conuri din gutapercă

-l cutie

-Anestezic în carpule pentru seringă Uniject -Mepivastesin

-l buc.

-Lidocaină spray

-l flacon

-Lysetol V -soluţie dezinfectantă

-l flacon de 2 litri

