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Buletin Nr 27 din 06.04.2018

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 
Licitaţie publică Nr. 18/01337

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1

Telefon/fax 022884325
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziţie

OLIEVSCHI IGOR

Obiectul achiziţiei
achiziționare implanturi traumatologico-ortopedice
conform necesităților IMSP Institutul de Medicină
Urgentă pentru anul 2018

Cod CPV 33100000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul
de sarcini

De stat

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie
taxa de achitare constituie

0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 14.05.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 14.05.2018 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26647012 
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/01337 06.04.2018din

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

achiziționare implanturi traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de
Medicină Urgentă pentru anul 2018Obiectul achiziției:
33100000-1Cod 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.:  27  din  06.04.2018.

În scopul achiziţionării "achiziționare implanturi traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină
Urgentă pentru anul 2018"

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 Plăci și șuruburi pentru osteosinteza
fracturilor

150.00Bucată1.1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-16 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

150.00Bucată1.1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

33100000-1

200.00Bucată1.2 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-18 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

250.00Bucată1.3 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-20 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

250.00Bucată1.3 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

300.00Bucată1.4 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-22 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

200.00Bucată1.5 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-24 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

200.00Bucată1.5 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

200.00Bucată1.6 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-26 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

200.00Bucată1.6 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată1.7 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-28 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată1.8 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-32 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată1.8 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată1.9 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-34 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată1.10 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-36 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.11 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-40 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

60.00Bucată1.11 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.12 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-42 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.13 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-44 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată1.13 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.14 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-46 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată1.14 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.15 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-48 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.16 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Lungimea-50 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

30.00Bucată1.16 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată1.17 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-22 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.18 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-24 mm
- Implanturile traumatologo

33100000-1
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măsura

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

60.00Bucată1.18 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

70.00Bucată1.19 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-26 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

70.00Bucată1.19 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

150.00Bucată1.20 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-28 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

200.00Bucată1.21 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-30 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

200.00Bucată1.21 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

200.00Bucată1.22 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-32 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
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200.00Bucată1.22 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

260.00Bucată1.23 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-34 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

300.00Bucată1.24 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-36 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite

33100000-1
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300.00Bucată1.24 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

290.00Bucată1.25 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-38 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

450.00Bucată1.26 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-40 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;

33100000-1
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450.00Bucată1.26 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

450.00Bucată1.27 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-42 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)

33100000-1
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450.00Bucată1.27 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

180.00Bucată1.28 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-44 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

150.00Bucată1.29 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-46 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

150.00Bucată1.29 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată1.30 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-48 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată1.30 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată1.31 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-50 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată1.32 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-52 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată1.32 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată1.33 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-54 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată1.34 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Lungimea-56 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată1.34 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată1.35 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Lungimea-40mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

40.00Bucată1.35 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată1.36 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Lungimea-50 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată1.37 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Lungimea-55 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată1.37 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.38 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Lungimea-60 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

60.00Bucată1.38 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm33100000-1

40.00Bucată1.39 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Lungimea-65mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată1.40 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Lungimea-70 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

40.00Bucată1.40 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.41 Şurub canulat, diam.  3,5 mm Lungimea-25 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.42 Şurub canulat, diam.  3,5 mm Lungimea-30 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată1.42 Şurub canulat, diam.  3,5 mm singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.43 Şurub canulat, diam.  3,5 mm Lungimea-35 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională

33100000-1
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măsura

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

30.00Bucată1.43 Şurub canulat, diam.  3,5 mm (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată1.44 Şurub canulat, diam.  3,5 mm Lungimea-40 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.45 Şurub canulat, diam.  3,5 mm Lungimea-45 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

30.00Bucată1.45 Şurub canulat, diam.  3,5 mm corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.46 Şurub canulat, diam.  3,5 mm Lungimea-50 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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10.00Bucată1.47 Surub cortical autotarodant  diam. 2,0 mm Lungimea-10 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.48 Surub cortical autotarodant  diam. 2,0 mm Lungimea-12 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila

33100000-1
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10.00Bucată1.48 Surub cortical autotarodant  diam. 2,0 mm participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.49 Surub cortical autotarodant  diam. 2,0 mm Lungimea-14 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.50 Surub cortical autotarodant  diam. 2,0 mm Lungimea-16 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte

33100000-1
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10.00Bucată1.50 Surub cortical autotarodant  diam. 2,0 mm schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.51 Surub cortical autotarodant  diam. 2,0 mm Lungimea-18 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre

33100000-1
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10.00Bucată1.51 Surub cortical autotarodant  diam. 2,0 mm de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.52 Surub cortical autotarodant  diam. 2,0 mm Lungimea-20 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.53 Şurub canulat, diam.  4,5 mm Lungimea 35mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite

33100000-1
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20.00Bucată1.53 Şurub canulat, diam.  4,5 mm - Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.54 Şurub canulat, diam.  4,5 mm Lungimea- 40 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.55 Şurub canulat, diam.  4,5 mm Lungimea- 45mm
- Implanturile traumatologo

33100000-1
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20.00Bucată1.55 Şurub canulat, diam.  4,5 mm ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.56 Şurub canulat, diam.  4,5 mm Lungimea - 50 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD

33100000-1
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20.00Bucată1.56 Şurub canulat, diam.  4,5 mm (împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.57 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

16,0mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.58 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

18,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea

33100000-1
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10.00Bucată1.58 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.59 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

20,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul

33100000-1
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10.00Bucată1.59 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.60 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

22,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

75.00Bucată1.61 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

24,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite

33100000-1
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75.00Bucată1.61 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

95.00Bucată1.62 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

 -26,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

125.00Bucată1.63 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

 -28,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;

33100000-1
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125.00Bucată1.63 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

65.00Bucată1.64 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

 -30,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)

33100000-1
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65.00Bucată1.64 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

25.00Bucată1.65 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

32.0mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.66 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

34,0mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului

33100000-1
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10.00Bucată1.66 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată1.67 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

36,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite

33100000-1
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15.00Bucată1.67 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.68 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

38,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.69 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

40,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau

33100000-1
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60.00Bucată1.69 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.70 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

42,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

25.00Bucată1.71 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

44,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;

33100000-1
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25.00Bucată1.71 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

25.00Bucată1.72 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

46,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de

33100000-1
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25.00Bucată1.72 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată1.73 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

48,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată1.74 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

50,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea

33100000-1
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5.00Bucată1.74 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată1.75 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

52,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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5.00Bucată1.75 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

33100000-1

270.00Bucată1.76 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

16,0mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

330.00Bucată1.77 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

18,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru

33100000-1
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330.00Bucată1.77 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

230.00Bucată1.78 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

20,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

220.00Bucată1.79 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

22,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un

33100000-1
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220.00Bucată1.79 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

270.00Bucată1.80 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

24,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională

33100000-1
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270.00Bucată1.80 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

110.00Bucată1.81 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

 -26,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

130.00Bucată1.82 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

 -28,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1
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130.00Bucată1.82 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

85.00Bucată1.83 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

 -30,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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50.00Bucată1.84 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

32.0mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.85 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

34,0mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila

33100000-1
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60.00Bucată1.85 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.86 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

36,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.87 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

38,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte

33100000-1
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60.00Bucată1.87 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

85.00Bucată1.88 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

40,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre

33100000-1
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85.00Bucată1.88 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.89 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

42,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.90 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

44,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite

33100000-1



pag. 57

CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată1.90 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.91 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

36,0mm lungime
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.92 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

38,0mm.lungime
- Implanturile traumatologo

33100000-1
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60.00Bucată1.92 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

120.00Bucată1.93 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

40,0mm.lungime
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD

33100000-1
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120.00Bucată1.93 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.94 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

42,0mm.lungime
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.95 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

44,0mm.lungime
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea

33100000-1
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60.00Bucată1.95 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

200.00Bucată1.96 Suruburi blocante autotarodante corticale
4,0mm:

 -32,0 mm.lungime
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul

33100000-1
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200.00Bucată1.96 Suruburi blocante autotarodante corticale
4,0mm:

beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

150.00Bucată1.97 Suruburi blocante autotarodante corticale
4,0mm:

 -34,0 mm.lungime
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată1.98 Suruburi blocante autotarodante corticale
4,0mm:

 -36,0 mm.lungime
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite

33100000-1
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100.00Bucată1.98 Suruburi blocante autotarodante corticale
4,0mm:

- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

80.00Bucată1.99 Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate  -40,0 mm.lungime
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată1.100 Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate  -45,0 mm.lungime
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;

33100000-1
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50.00Bucată1.100 Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate - Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată1.101 Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate  -50,0 mm.lungime
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)

33100000-1
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50.00Bucată1.101 Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate - Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.102 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

24,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.103 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

 -26,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului

33100000-1
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30.00Bucată1.103 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată1.104 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

 -28,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite

33100000-1
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50.00Bucată1.104 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată1.105 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

 -30,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată1.106 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

32.0mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

40.00Bucată1.106 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.107 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

34,0mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.108 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

36,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;

33100000-1



pag. 68

CantitateaUnitatea de
măsura
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

20.00Bucată1.108 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

80.00Bucată1.109 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

38,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de

33100000-1
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80.00Bucată1.109 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

110.00Bucată1.110 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

40,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

110.00Bucată1.111 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

42,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea

33100000-1
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110.00Bucată1.111 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.112 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

44,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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60.00Bucată1.112 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

33100000-1

40.00Bucată1.113 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

46,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.114 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

48,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru

33100000-1
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30.00Bucată1.114 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.115 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

50,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.116 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

52,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un

33100000-1
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30.00Bucată1.116 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată1.117 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

54.0mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională

33100000-1
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40.00Bucată1.117 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată1.118 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

56,0mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată1.119 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

58,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1
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40.00Bucată1.119 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată1.120 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

60,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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55.00Bucată1.121 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

65,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

90.00Bucată1.122 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

70,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila

33100000-1
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90.00Bucată1.122 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

70.00Bucată1.123 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

75,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

35.00Bucată1.124 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

80,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte

33100000-1
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35.00Bucată1.124 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

35.00Bucată1.125 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

85,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre

33100000-1
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35.00Bucată1.125 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.126 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

90,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.127 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

60,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite

33100000-1
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10.00Bucată1.127 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.128 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

65,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.129 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

70,0 mm.
- Implanturile traumatologo

33100000-1
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30.00Bucată1.129 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.130 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

75,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD

33100000-1
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30.00Bucată1.130 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.131 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

80,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.132 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

85,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea

33100000-1
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20.00Bucată1.132 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.133 Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0
mm:

40,0 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul

33100000-1



pag. 84

CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată1.133 Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0
mm:

beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.134 Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0
mm:

45,0 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.135 Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0
mm:

50,0 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite

33100000-1
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20.00Bucată1.135 Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0
mm:

- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.136 Suruburi corticale canulate autotarodante 4,0
mm:

55,0 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.137 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

 Lungimea-35 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;

33100000-1
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10.00Bucată1.137 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.138 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Lungimea-40 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)

33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată1.138 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.139 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Lungimea-45 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.140 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Lungimea-70 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului

33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată1.140 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.141 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Lungimea-75 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată1.141 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.142 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Lungimea-80 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.143 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Lungimea-85 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată1.143 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.144 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Lungimea-90 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.145 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Lungimea-95 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată1.145 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.146 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Lungimea-100 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată1.146 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.147 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-40 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.148 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-50 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea

33100000-1
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20.00Bucată1.148 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.149 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-55 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
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20.00Bucată1.149 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

33100000-1

30.00Bucată1.150 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-60 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.151 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-65 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru

33100000-1
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30.00Bucată1.151 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată1.152 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-70 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

80.00Bucată1.153 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-75 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un

33100000-1
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80.00Bucată1.153 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

80.00Bucată1.154 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-80 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională

33100000-1
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80.00Bucată1.154 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

70.00Bucată1.155 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-85 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată1.156 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-90 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1
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60.00Bucată1.156 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată1.157 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-95 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1



pag. 99

CantitateaUnitatea de
măsura

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

40.00Bucată1.158 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Lungimea-100 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.159 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, filet total

Lungimea-25 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila

33100000-1



pag. 100

CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată1.159 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, filet total

participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.160 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, filet total

Lungimea-30 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.161 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, filet total

Lungimea-35 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte

33100000-1



pag. 101

CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată1.161 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, filet total

schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.162 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, filet total

Lungimea-45 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre

33100000-1
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20.00Bucată1.162 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, filet total

de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.163 Placă îngustă cu contact limitat Grosime 4,2mm., lăţime 13,5 mm,
cu 10 orificii de fixare cu şurub ø
4,5 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.164 Placă îngustă cu contact limitat Grosime 4,2mm., lăţime 13,5 mm
cu 9 orificii fixare cu şurub ø 4,5
mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de

33100000-1
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20.00Bucată1.164 Placă îngustă cu contact limitat conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.165 Placă îngustă cu contact limitat Grosime 4,2mm., lăţime 13,5 mm,
cu 12 orificii fixare cu şurub ø 4,5
mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru

33100000-1
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20.00Bucată1.165 Placă îngustă cu contact limitat produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.166 Placă îngustă cu contact limitat Grosime 3,3mm., lăţime 11 mm,  cu
7 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată1.167 Placă îngustă cu contact limitat Grosime 3,3mm.,  lăţime 11 mm,
cu 8 orificii fixare cu şurub ø 3,5
mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite

33100000-1
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30.00Bucată1.167 Placă îngustă cu contact limitat - Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.168 Placă îngustă cu contact limitat Grosime 3,3mm., lăţime 11 mm,  cu
10 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.169 Placă îngustă cu contact limitat Grosime 3,3mm., lăţime 11 mm, cu33100000-1
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10.00Bucată1.169 Placă îngustă cu contact limitat 12 orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.170 Placă îngustă cu contact limitat Grosime 5,8mm., lăţime 17,5 mm,
cu 10 orificii fixare cu şurub ø 4,5
mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru

33100000-1



pag. 107

CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată1.170 Placă îngustă cu contact limitat produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.171 Placă îngustă cu contact limitat Grosime 5,8mm., lăţime 17,5 mm,
cu 12 orificii fixare cu şurub ø 4,5
mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.172 Placă îngustă cu contact limitat Grosime 5,8mm., lăţime 17,5 mm,
cu 14 orificii fixare cu şurub ø 4,5
mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din

33100000-1
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10.00Bucată1.172 Placă îngustă cu contact limitat inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.173 Placă în „T” pentru fixarea porţiunii proximale
a tibiei şi humerusului, Grosime 2,5 mm,
lăţime 16 mm,

Lungime 84 mm, cu 4 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei

33100000-1
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10.00Bucată1.173 Placă în „T” pentru fixarea porţiunii proximale
a tibiei şi humerusului, Grosime 2,5 mm,
lăţime 16 mm,

electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.174 Placă în „T” pentru fixarea porţiunii proximale
a tibiei şi humerusului, Grosime 2,5 mm,
lăţime 16 mm,

Lungime 100 mm, cu 5 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.175 Placă în „T” pentru fixarea porţiunii proximale
a tibiei şi humerusului, Grosime 2,5 mm,
lăţime 16 mm,

Lungime 148 mm, cu 8 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a

33100000-1
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10.00Bucată1.175 Placă în „T” pentru fixarea porţiunii proximale
a tibiei şi humerusului, Grosime 2,5 mm,
lăţime 16 mm,

contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.176 Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9
mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.

Lungimea -73 mm, cu 6 orificiii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru

33100000-1
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20.00Bucată1.176 Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9
mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.

produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată1.177 Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9
mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.

Lungimea - 85 mm, cu 7 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată1.178 Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9
mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.

Lungimea - 95 mm, cu 8 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru

33100000-1
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40.00Bucată1.178 Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9
mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.

produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.179 Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm,
grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.

Cu 6 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată1.180 Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm,
grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.

Cu 7 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie

33100000-1
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15.00Bucată1.180 Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm,
grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.

indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată1.181 Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm,
grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.

Cu 8 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
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20.00Bucată1.181 Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm,
grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.

în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.182 Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm,
grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.

Cu 10 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată1.183 Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm Lungimea 81 mm cu 7 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de

33100000-1
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15.00Bucată1.183 Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată1.184 Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm Lungimea 96 mm cu 9 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
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pag. 116

CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată1.184 Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm solicitare33100000-1

5.00Bucată1.185 Placa curbă reconstructivă pentru bazin pentru șurub de 4,5mm, latime
12mm, grosime 3,5mm cu 16
orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată1.186 Placa pentru simfiza pubiana raza curbei 60mm, latimea 10mm.,
grosimea 3,4mm cu 6 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
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10.00Bucată1.186 Placa pentru simfiza pubiana - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Metru1.187 Sirma diametru 1,5mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Metru1.188 Sirma diametru 1,25mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;

33100000-1
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50.00Metru1.188 Sirma - Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

150.00Metru1.189 Sîrmă  diametru 1 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)

33100000-1
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150.00Metru1.189 Sîrmă - Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

150.00Metru1.190 Sîrmă diametru 0,8 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1000.00Bucată1.191 Brosa diametru 2 mm, lungimea 300 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului

33100000-1
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1000.00Bucată1.191 Brosa - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1000.00Bucată1.192 Brosa  diametru 2 mm, lungimea 400 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite

33100000-1
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1000.00Bucată1.192 Brosa anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

500.00Bucată1.193 Brosa diametru 1mm, lungimea 300mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată1.194 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă

33100000-1
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4.00Bucată1.194 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

Componentele setului de
instrumente
• Cutie pentru instrumente
• Instrument pentru indoirea
placilor (flexor dreapta și stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Retractor de tip Muller
• Razușa  (elevator) drept, elevator
rotungit
• Burghiu 4.5mm L.250mm
• Burghiu 3.2
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 4.5
• Fixator de os mare de tip
Lambotte
• Fixator de repozitie de tip forceps
• Fixator de mentinere dinamic
• Surubelnita hexagonal mare 3.5 ,
• Corpul surubelnitei hexagonale
mare 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Sablon lung/ sablon scurt
• Tarod pentru suruburi spongioase
6.5
• Tarod pentru suruburi corticale
4.5
• Dispozitiv pentru măsurarea
suruburilor
• Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru
pentru burghiu 3.2
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/6.5
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/4.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
4,3mm

33100000-1

4.00Bucată1.195 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Cutie pentru instrumente
• Instrumente pentru îndoirea
plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Razusa (elevator)  drept, elevator
rotungit
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4.00Bucată1.195 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

• Burghiu 3.0
• Burghiu 2.5
• Burghiu 2.8mm L-250mm
• Burghiu canulat 2,5
• Tarod canulat 3,5
• Fixator de os mic
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 2.5
• Fixator de repozitie (fixator de os)
• Surubelnita hexagonala 2.5
• Sablon placii reconstructive 3.5
• Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Tarod pentru suruburi spongioase
4
• Tarod pentru suruburi corticale
3.5
• Dispozitiv pentru masurarea
suruburilor
• Ghidaj(Drill sleeve)  penru DCP
2.5
• Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 2.5/3.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
2,8mm.

33100000-1

2 Fixatoarele pentru fracturile de col femural
30.00Bucată2.1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant

canulat diam. 7,3 mm
Filet 32 mm Lungimea-105 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată2.1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată2.2 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Filet 32 mm Lungimea-100 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată2.3 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Filet 32 mm Lungimea-90 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată2.3 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată2.4 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Filet 32 mm Lungimea-95 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată2.4 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată2.5 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Filet 32 mm Lungimea-85 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată2.6 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Filet 32 mm Lungimea-80 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată2.6 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată2.7 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Filet 32 mm Lungimea-70 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată2.7 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată2.8 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Filet 16 mm Lungimea-105 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată2.9 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Filet 16 mm Lungimea-100 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată2.9 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată2.10 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Filet 16 mm Lungimea-90 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată2.10 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată2.11 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Filet 16mm Lungimea-95 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată2.12 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Filet 16 mm Lungimea-85 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată2.12 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată2.13 Şaibă pentru şurub canulat ø 7,3 mm
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a

33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

30.00Bucată2.13 Şaibă pentru şurub canulat producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Set2.14 Set de instrumente Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimului implant
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Componentele setului de
instrumente
• Cutie pentru instrumente
• Cheie pentru fixator
• Fixator pentru burghiu canulat 5,0
• Brose 2,5mm cu capătul filetat
L.250mm
• Brose 2,5mm L.250mm
• Țintitor pentru broșe 2,5mm
• Burghiu canulat 5,0 L-250mm.
• Cheie pentru șuruburi 7,3
• Cheie canulată pentru șuruburi 7,3
• Tarod canulat pentru șuruburi 7,3

33100000-1

3 Fixatoare  externe
100.00Bucată3.1 Tijă filetată 100 mm., filetată 100 mm., diam. 2,5mm.

- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru

33100000-1
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100.00Bucată3.1 Tijă filetată 100 mm., produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată3.2 Tijă filetată 160 mm.  filetată 160 mm., diam. 4,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

150.00Bucată3.3 Tijă filetată 120 mm  filetată 120 mm., diam. 3,5mm.
- Implanturile traumatologo

33100000-1
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150.00Bucată3.3 Tijă filetată 120 mm ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

220.00Bucată3.4 Tijă filetată 200 mm.,  filetată 200 mm., diam. 4,5 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru

33100000-1
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220.00Bucată3.4 Tijă filetată 200 mm., produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

200.00Bucată3.5 Tijă filetată 200 mm.,  filetată 200 mm., diam. 6,5 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată3.6 Bara externă Lungimea -180,0 mm.
- Implanturile traumatologo

33100000-1
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40.00Bucată3.6 Bara externă ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată3.7 Bara externă Lungimea -240,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru

33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

20.00Bucată3.7 Bara externă produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată3.8 Bara externă Lungimea -300,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată3.9 Bara externă Lungimea -340,0 mm.
- Implanturile traumatologo

33100000-1
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30.00Bucată3.9 Bara externă ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

40.00Bucată3.10 Bara externă Lungimea -400,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru

33100000-1



pag. 139

CantitateaUnitatea de
măsura

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

40.00Bucată3.10 Bara externă produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată3.11 Lacata bara-fisa 3,0 mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

300.00Bucată3.12 Lacata bara-fisa 4,5 mm.
- Implanturile traumatologo

33100000-1
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300.00Bucată3.12 Lacata ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată3.13 Lacata  bara-bara
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru

33100000-1
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100.00Bucată3.13 Lacata produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4 Plăci si suruburi pentru osteosinteza
fracturilor de clavicula.

20.00Bucată4.1 Placa cu stabilitate unghiulara diafizara, grosimea 3,3mm., latimea
10mm.Cu 9 orificii dreapta
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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20.00Bucată4.1 Placa cu stabilitate unghiulara diafizara,33100000-1

20.00Bucată4.2 Placa cu stabilitate unghiulara diafizara, grosimea 3,3mm., latimea
10mm.Cu 9 orificii stinga
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată4.3 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
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4.00Bucată4.3 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Cutie pentru instrumente
• Instrumente pentru îndoirea
plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Razusa (elevator)  drept, elevator
rotungit
• Burghiu 3.0
• Burghiu 2.5
• Burghiu 2.8mm L-250mm
• Burghiu canulat 2,5
• Tarod canulat 3,5
• Fixator de os mic
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 2.5
• Fixator de repozitie (fixator de os)
• Surubelnita hexagonala 2.5
• Sablon placii reconstructive 3.5
• Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Tarod pentru suruburi spongioase
4
• Tarod pentru suruburi corticale
3.5
• Dispozitiv pentru masurarea
suruburilor
• Ghidaj(Drill sleeve)  penru DCP
2.5
• Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 2.5/3.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
2,8mm.
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5 . Plăci și șuruburi,brose, pentru osteosinteza
fracturilor extremitatii superioare a
humerusului.

5.00Bucată5.1 Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul
proximal: latimea partii diafizare 12mm.,
grosimea 3,7 mm.

 -cu 12 orificii(Rt:Lt-1:1)
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
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5.00Bucată5.1 Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul
proximal: latimea partii diafizare 12mm.,
grosimea 3,7 mm.

produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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5.00Bucată5.2 Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul
proximal: latimea partii diafizare 12mm.,
grosimea 3,7 mm.

 -cu 14 orificii(Rt:Lt-1:1)
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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5.00Bucată5.3 Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul
proximal: latimea partii diafizare 12mm.,
grosimea 3,7 mm.

 -cu 16 orificii(Rt:Lt-1:1)
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
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5.00Bucată5.3 Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul
proximal: latimea partii diafizare 12mm.,
grosimea 3,7 mm.

- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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5.00Bucată5.4 Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul
proximal: latimea partii diafizare 12mm.,
grosimea 3,7 mm.

 -cu 18 orificii(Rt:Lt-1;1)
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
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5.00Bucată5.4 Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul
proximal: latimea partii diafizare 12mm.,
grosimea 3,7 mm.

produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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3.00Bucată5.5 Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul
proximal: latimea partii diafizare 12mm.,
grosimea 3,7 mm.

 -cu 20 orificii(Rt:Lt-1:1)
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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100.00Bucată5.6 Brose Kirchner filetate Diametru 2,0mm.,l-350mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
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100.00Bucată5.6 Brose Kirchner filetate - Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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100.00Bucată5.7 Brose Kirchner filetate Diametru 2,5mm.,l-350mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox;
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor participanţii vor prezenta
cataloagele producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
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100.00Bucată5.7 Brose Kirchner filetate produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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4.00Bucată5.8 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Cutie pentru instrumente
• Instrumente pentru îndoirea
plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Razusa (elevator)  drept, elevator
rotungit
• Burghiu 3.0
• Burghiu 2.5
• Burghiu 2.8mm L-250mm
• Burghiu canulat 2,5
• Tarod canulat 3,5
• Fixator de os mic
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 2.5
• Fixator de repozitie (fixator de os)
• Surubelnita hexagonala 2.5
• Sablon placii reconstructive 3.5
• Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Tarod pentru suruburi spongioase
4
• Tarod pentru suruburi corticale
3.5
• Dispozitiv pentru masurarea
suruburilor
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4.00Bucată5.8 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

• Ghidaj(Drill sleeve)  penru DCP
2.5
• Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 2.5/3.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
2,8mm.
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6 Fixatoare pentru diafiza humerusului
10.00Bucată6.1 Placă Blocată Diafizară pentru Humerus cu lungimi cuprinse între 80 mm -

130 mm, cu  8-10 orificii, lăţimea
13,5 mm, grosimea 4,2 mm
- Material: Inox;
- Să permită folosirea şuruburilor
blocate de diametrul 5,0 mm;
- Orificiile să permită şi folosirea
şuruburilor convenţionale de 4,5
mm;
- Orificiile diafizaresă permită
autocompresia fragmentelor de os;
- Placa să fie ascuţită în capătul de
inserţie pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv;
- Să fie cu contact limitat;
- Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Pentru evaluarea obiectivă a
ofertelor, participanții la licitație
vor prezenta mostre de fixatoare,
utilaj de aplicare și cataloagele
producătorilor.
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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4.00Bucată6.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
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4.00Bucată6.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Componentele setului de
instrumente
• Cutie pentru instrumente
• Instrument pentru indoirea
placilor (flexor dreapta și stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Retractor de tip Muller
• Razușa  (elevator) drept, elevator
rotungit
• Burghiu 4.5mm L.250mm
• Burghiu 3.2
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 4.5
• Fixator de os mare de tip
Lambotte
• Fixator de repozitie de tip forceps
• Fixator de mentinere dinamic
• Surubelnita hexagonal mare 3.5 ,
• Corpul surubelnitei hexagonale
mare 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Sablon lung/ sablon scurt
• Tarod pentru suruburi spongioase
6.5
• Tarod pentru suruburi corticale
4.5
• Dispozitiv pentru măsurarea
suruburilor
• Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru
pentru burghiu 3.2
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/6.5
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/4.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
4,3mm

33100000-1

7 FIXATOARE PENTRU PALETA
HUMERALA

20.00Bucată7.1 Placi pentru paleta humerala cu stabilitate
unghiulara (2,7mm/3,5mm) impreuna cu 4
seturi pentru lucru
(burghie,ghiduri,surubelnite):

placa posterioara (pentru coloana
laterală) pentru humerusul distal
Rt:Lt in raport  1:1, latimea 11mm,
grosimea 2,5mm cu:-8 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox
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20.00Bucată7.1 Placi pentru paleta humerala cu stabilitate
unghiulara (2,7mm/3,5mm) impreuna cu 4
seturi pentru lucru
(burghie,ghiduri,surubelnite):

-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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20.00Bucată7.2 Placi pentru paleta humerala cu stabilitate
unghiulara (2,7mm/3,5mm) impreuna cu 4
seturi pentru lucru
(burghie,ghiduri,surubelnite):

placa posterioara (pentru coloana
laterală) pentru humerusul distal
Rt:Lt in raport  1:1, latimea 11mm,
grosimea 2,5mm cu - 10 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox
-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau

33100000-1
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20.00Bucată7.2 Placi pentru paleta humerala cu stabilitate
unghiulara (2,7mm/3,5mm) impreuna cu 4
seturi pentru lucru
(burghie,ghiduri,surubelnite):

în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată7.3 Placi pentru paleta humerala cu stabilitate
unghiulara (2,7mm/3,5mm) impreuna cu 4
seturi pentru lucru
(burghie,ghiduri,surubelnite):

placa posterioara (pentru coloana
laterală) pentru humerusul distal
Rt:Lt in raport  1:1, latimea 11mm,
grosimea 2,5mm cu - 12 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox
-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată7.4 Placi pentru paleta humerala cu stabilitate
unghiulara (2,7mm/3,5mm) impreuna cu 4
seturi pentru lucru
(burghie,ghiduri,surubelnite):

placa posterioara (pentru coloana
laterală) pentru humerusul distal
Rt:Lt in raport  1:1, latimea 11mm,
grosimea 2,5mm cu - 14 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox

33100000-1
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5.00Bucată7.4 Placi pentru paleta humerala cu stabilitate
unghiulara (2,7mm/3,5mm) impreuna cu 4
seturi pentru lucru
(burghie,ghiduri,surubelnite):

-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată7.5 Placi pentru paleta humerala (mediala )placa
mediala pentru humerusul  distal Rt:Lt in
raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm

placa mediala pentru humerusul
distal Rt:Lt in raport 1:1 , latimea
11mm, grosimea 2,5mm cu -8
orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox
-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau

33100000-1
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15.00Bucată7.5 Placi pentru paleta humerala (mediala )placa
mediala pentru humerusul  distal Rt:Lt in
raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm

în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată7.6 Placi pentru paleta humerala (mediala )placa
mediala pentru humerusul  distal Rt:Lt in
raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm

Placi pentru paleta humerala
(mediala )placa mediala pentru
humerusul  distal Rt:Lt in raport 1:1
, latimea 11mm, grosimea 2,5mm
cu - 10 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox
-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată7.7 Placi pentru paleta humerala (mediala )placa
mediala pentru humerusul  distal Rt:Lt in
raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm

Placi pentru paleta humerala
(mediala )placa mediala pentru
humerusul  distal Rt:Lt in raport 1:1
, latimea 11mm, grosimea 2,5mm
cu - 12 orificii
- Implanturile traumatologo

33100000-1
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5.00Bucată7.7 Placi pentru paleta humerala (mediala )placa
mediala pentru humerusul  distal Rt:Lt in
raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm

ortopedice să fie confecţionate din
inox
-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată7.8 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Cutie pentru instrumente
• Instrumente pentru îndoirea
plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf

33100000-1
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4.00Bucată7.8 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

• Razusa (elevator)  drept, elevator
rotungit
• Burghiu 3.0
• Burghiu 2.5
• Burghiu 2.8mm L-250mm
• Burghiu canulat 2,5
• Tarod canulat 3,5
• Fixator de os mic
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 2.5
• Fixator de repozitie (fixator de os)
• Surubelnita hexagonala 2.5
• Sablon placii reconstructive 3.5
• Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Tarod pentru suruburi spongioase
4
• Tarod pentru suruburi corticale
3.5
• Dispozitiv pentru masurarea
suruburilor
• Ghidaj(Drill sleeve)  penru DCP
2.5
• Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 2.5/3.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
2,8mm.

33100000-1

8 FIXATOARE PENTRU OLECRANON
6.00Bucată8.1 Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara

Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm
 -cu 8 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul

33100000-1
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6.00Bucată8.1 Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara
Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm

beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată8.2 Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara
Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm

 -cu10 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată8.3 Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara
Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm

 -cu 12 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite

33100000-1
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10.00Bucată8.3 Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara
Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm

- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată8.4 Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara
Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm

 -cu 14 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox
- Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată8.5 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate

33100000-1
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4.00Bucată8.5 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Cutie pentru instrumente
• Instrumente pentru îndoirea
plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Razusa (elevator)  drept, elevator
rotungit
• Burghiu 3.0
• Burghiu 2.5
• Burghiu 2.8mm L-250mm
• Burghiu canulat 2,5
• Tarod canulat 3,5
• Fixator de os mic
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 2.5
• Fixator de repozitie (fixator de os)
• Surubelnita hexagonala 2.5
• Sablon placii reconstructive 3.5
• Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Tarod pentru suruburi spongioase
4
• Tarod pentru suruburi corticale
3.5
• Dispozitiv pentru masurarea
suruburilor
• Ghidaj(Drill sleeve)  penru DCP
2.5
• Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 2.5/3.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
2,8mm.

33100000-1

9 Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus
20.00Bucată9.1 Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus cu

lungimi cuprinse între 70 mm - 120 mm, cu 7 -
10 orificii, lăţime 9 mm - 11 mm, grosimea 3,0
mm

cu lungimi cuprinse între 70 mm -
120 mm, cu 7 - 10 orificii, lăţime 9
mm - 11 mm, grosimea 3,0 mm
- Material: Inox
- Să permită folosirea şuruburilor
blocate cu diametru de 3,5 mm;
- Orificiile să permită folosirea
şuruburilor corticale convenţionale
cu diametru de 3,5 mm;
- Orificiile să permită auto-
compresia fragmentelor de os;
- Placa să fie ascuţită la un capat
pentru a putea fi introdusă

33100000-1
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20.00Bucată9.1 Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus cu
lungimi cuprinse între 70 mm - 120 mm, cu 7 -
10 orificii, lăţime 9 mm - 11 mm, grosimea 3,0
mm

miniinvaziv;
- Să fie cu contact limitat;
- Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată9.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Cutie pentru instrumente
• Instrumente pentru îndoirea
plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Razusa (elevator)  drept, elevator
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4.00Bucată9.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

rotungit
• Burghiu 3.0
• Burghiu 2.5
• Burghiu 2.8mm L-250mm
• Burghiu canulat 2,5
• Tarod canulat 3,5
• Fixator de os mic
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 2.5
• Fixator de repozitie (fixator de os)
• Surubelnita hexagonala 2.5
• Sablon placii reconstructive 3.5
• Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Tarod pentru suruburi spongioase
4
• Tarod pentru suruburi corticale
3.5
• Dispozitiv pentru masurarea
suruburilor
• Ghidaj(Drill sleeve)  penru DCP
2.5
• Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 2.5/3.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
2,8mm.

33100000-1

10 FIXATOARE PENTRU RADIUSUL
DISTAL

20.00Bucată10.1 Placa volara pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii Rt:Lt
in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm.) grosimea
1,6mm Cu:

4 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
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20.00Bucată10.1 Placa volara pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii Rt:Lt
in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm.) grosimea
1,6mm Cu:

beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată10.2 Placa volara pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii Rt:Lt
in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm.) grosimea
1,6mm Cu:

5 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată10.3 Placa volara pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii Rt:Lt
in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm.) grosimea
1,6mm Cu:

6 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
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10.00Bucată10.3 Placa volara pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii Rt:Lt
in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm.) grosimea
1,6mm Cu:

- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată10.4 Placa dorsala pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara,la cap cu 4 orificii Rt:Lt
in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm) gosimea 1,6mm.
cu

4 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată10.5 Placa dorsala pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara,la cap cu 4 orificii Rt:Lt
in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm) gosimea 1,6mm.
cu

5 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
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2.00Bucată10.5 Placa dorsala pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara,la cap cu 4 orificii Rt:Lt
in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm) gosimea 1,6mm.
cu

-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată10.6 Placa dorsala pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara,la cap cu 4 orificii Rt:Lt
in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm) gosimea 1,6mm.
cu

6 orificii
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
-  Marcajul producatorului sa fie
indicat pe fiecare placa și surub;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
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2.00Bucată10.6 Placa dorsala pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara,la cap cu 4 orificii Rt:Lt
in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm) gosimea 1,6mm.
cu

- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată10.7 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Cutie pentru instrumente
• Instrumente pentru îndoirea
plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Razusa (elevator)  drept, elevator
rotungit
• Burghiu 3.0
• Burghiu 2.5
• Burghiu 2.8mm L-250mm
• Burghiu canulat 2,5
• Tarod canulat 3,5
• Fixator de os mic
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 2.5
• Fixator de repozitie (fixator de os)
• Surubelnita hexagonala 2.5
• Sablon placii reconstructive 3.5
• Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Tarod pentru suruburi spongioase
4
• Tarod pentru suruburi corticale
3.5
• Dispozitiv pentru masurarea
suruburilor
• Ghidaj(Drill sleeve)  penru DCP
2.5
• Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 2.5/3.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu 2,8
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4.00Bucată10.7 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

mm.33100000-1

11 FIXATOARE PENTRU FRACTURILE
MÎINII

100.00Bucată11.1 brose Kirschner Diametru -1,5 mm, lungimea -
250mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

100.00Bucată11.2 brose Kirschner Diametru -1,8mm, lungimea -
250mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
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pag. 167

CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată11.2 brose Kirschner produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată11.3 brose Kirschner Diametru -2,0mm. lungimea -
300mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată11.4 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: lungimea-14,0mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după

33100000-1
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10.00Bucată11.4 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată11.5 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: lungimea-16,0mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
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10.00Bucată11.5 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată11.6 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: lungimea-18,0mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată11.7 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: lungimea-20,0mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila

33100000-1
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30.00Bucată11.7 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată11.8 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: lungimea-22,0mm.
- Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din
inox ;
- Fiecare lot  să fie produs de un
singur producător;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată11.9 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor

33100000-1



pag. 171

CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată11.9 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Cutie pentru instrumente
• Instrumente pentru îndoirea
plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Razusa (elevator)  drept, elevator
rotungit
• Burghiu 3.0
• Burghiu 2.5
• Burghiu 2.8mm L-250mm
• Burghiu canulat 2,5
• Tarod canulat 3,5
• Fixator de os mic
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 2.5
• Fixator de repozitie (fixator de os)
• Surubelnita hexagonala 2.5
• Sablon placii reconstructive 3.5
• Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Tarod pentru suruburi spongioase
4
• Tarod pentru suruburi corticale
3.5
• Dispozitiv pentru masurarea
suruburilor
• Ghidaj(Drill sleeve)  penru DCP
2.5
• Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 2.5/3.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
2,8mm.

33100000-1

12 Placă Blocată Femurală Diafizară
10.00Bucată12.1 Placă Blocată Femurală Diafizară  cu lungimi cuprinse între 170 mm -

230 mm, cu 10– 12orificii, latimea
17,5mm, grosimea 6,0 mm
- Material: Inox
- Să permita folosirea şuruburilor
blocate de diametrul 5,0 mm;
- Orificiile diafizare să permită
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale cu diametru de 4,5
mm;
- Orificiile diafizare să  permita
auto-compresia fragmentelor pe os;
- Placa să fie ascuţită în capătul de
inserţie pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv;
- Să fie cu contact limitat;
- Plăcile să fie livrate cu ghid de
protecţie şi de ochire pentru
burghiu şi cu burghie;
- Placa să aibă marcajul

33100000-1
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10.00Bucată12.1 Placă Blocată Femurală Diafizară producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată12.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Componentele setului de
instrumente
• Cutie pentru instrumente
• Instrument pentru indoirea
placilor (flexor dreapta și stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Retractor de tip Muller
• Razușa  (elevator) drept, elevator
rotungit

33100000-1
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4.00Bucată12.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

• Burghiu 4.5mm L.250mm
• Burghiu 3.2
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 4.5
• Fixator de os mare de tip
Lambotte
• Fixator de repozitie de tip forceps
• Fixator de mentinere dinamic
• Surubelnita hexagonal mare 3.5 ,
• Corpul surubelnitei hexagonale
mare 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Sablon lung/ sablon scurt
• Tarod pentru suruburi spongioase
6.5
• Tarod pentru suruburi corticale
4.5
• Dispozitiv pentru măsurarea
suruburilor
• Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru
pentru burghiu 3.2
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/6.5
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/4.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
4,3mm

33100000-1

13 Placă Blocată Femurală Laterală Distală
25.00Bucată13.1 Placă Blocată Femurală Laterală Distală cu

lungimi cuprinse între 150 mm -350  mm,
 cu  9 – 14 orificii, pentru stînga
LISS
- Material: Inox;
- Să permită folosirea şuruburilor
blocate cu diametrul 5,0 mm;
- Orificiile diafizare să permită şi
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale de 4,5 mm;
- Orificiile diafizaresă permită auto-
compresia fragmentelor de os;
- Placa să fie ascuţită în capătul de
inserţie pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv;
- Placa să fie cu contact limitat;
- Şuruburile de blocaj să fie cu vărf
tăietor (self tapping);
- Placile sa fie livrate cu set de
instrumentar LISS(în custodie);
- Componentele pieselor de
instrumentar sa aiba pozitii bine
definite în trusă;
- Cadrul extern de insertie a placii
cu varianta anatomica
stanga/dreapta;
- Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite

33100000-1
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25.00Bucată13.1 Placă Blocată Femurală Laterală Distală cu
lungimi cuprinse între 150 mm -350  mm,

- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

25.00Bucată13.2 Placă Blocată Femurală Laterală Distală cu
lungimi cuprinse între 150 mm -350  mm,

 cu  9 – 14 orificii, pentru dreapta
LISS
- Material: Inox;
- Să permită folosirea şuruburilor
blocate cu diametrul 5,0 mm;
- Orificiile diafizare să permită şi
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale de 4,5 mm;
- Orificiile diafizaresă permită auto-
compresia fragmentelor de os;
- Placa să fie ascuţită în capătul de
inserţie pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv;
- Placa să fie cu contact limitat;
- Şuruburile de blocaj să fie cu vărf
tăietor (self tapping);
- Placile sa fie livrate cu set de
instrumentar LISS(în custodie);
- Componentele pieselor de
instrumentar sa aiba pozitii bine
definite în trusă;
- Cadrul extern de insertie a placii
cu varianta anatomica
stanga/dreapta;
- Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD

33100000-1
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25.00Bucată13.2 Placă Blocată Femurală Laterală Distală cu
lungimi cuprinse între 150 mm -350  mm,

(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată13.3 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Componentele setului de
instrumente
• Cutie pentru instrumente
• Instrument pentru indoirea
placilor (flexor dreapta și stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Retractor de tip Muller
• Razușa  (elevator) drept, elevator
rotungit
• Burghiu 4.5mm L.250mm
• Burghiu 3.2
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 4.5
• Fixator de os mare de tip
Lambotte
• Fixator de repozitie de tip forceps
• Fixator de mentinere dinamic
• Surubelnita hexagonal mare 3.5 ,
• Corpul surubelnitei hexagonale
mare 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Sablon lung/ sablon scurt
• Tarod pentru suruburi spongioase
6.5
• Tarod pentru suruburi corticale
4.5
• Dispozitiv pentru măsurarea
suruburilor
• Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru
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4.00Bucată13.3 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

pentru burghiu 3.2
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/6.5
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/4.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
4,3mm

33100000-1

14 Placă Blocată Medială Proximală de Tibie
10.00Bucată14.1 Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu lungimi cuprinse între 100 mm -

110 mm, cu  8 orificii meta-
diafizare, variante anatomice pentru
stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm
- Material: Inox;
- Variante anatomice: pentru
stînga/dreapta;
- Să permită folosirea şuruburilor
blocate cu diametrul 5,0 mm;
- Orificiile diafizare să permită şi
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale de 4,5 mm;
- Orificiile diafizaresă permită auto-
compresia fragmentelor de os;
- Placa să fie ascuţită în capătul de
inserţie pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv;
- În partea proximală plăcile trebuie
să aibă trei orificii orizontale;
- Şuruburile de blocaj să fie cu vărf
tăietor (self tapping);
- Placile sa fie livrate cu ghid de
protecție și ochire pentru burghiu și
cu burghie;
- Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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10.00Bucată14.1 Placă Blocată Medială Proximală de Tibie33100000-1

4.00Bucată14.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Componentele setului de
instrumente
• Cutie pentru instrumente
• Instrument pentru indoirea
placilor (flexor dreapta și stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Retractor de tip Muller
• Razușa  (elevator) drept, elevator
rotungit
• Burghiu 4.5mm L.250mm
• Burghiu 3.2
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 4.5
• Fixator de os mare de tip
Lambotte
• Fixator de repozitie de tip forceps
• Fixator de mentinere dinamic
• Surubelnita hexagonal mare 3.5 ,
• Corpul surubelnitei hexagonale
mare 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Sablon lung/ sablon scurt
• Tarod pentru suruburi spongioase
6.5
• Tarod pentru suruburi corticale
4.5
• Dispozitiv pentru măsurarea
suruburilor
• Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru
pentru burghiu 3.2
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/6.5
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/4.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
4,3mm

33100000-1

15 Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie
25.00Bucată15.1 Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie cu

lungimi cuprinse între 80 mm - 185  mm,
cu  4-10 orificii, variante anatomice
pentru dreapta/stînga grosimea 3,8
mm.
- Material: Inox;
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pag. 178

CantitateaUnitatea de
măsura

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

25.00Bucată15.1 Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie cu
lungimi cuprinse între 80 mm - 185  mm,

- Lungimi între 80 mm - 185 mm cu
4 - 10 orificii;
- Variante anatomice: pentru
stînga/dreapta;
- Să permită folosirea şuruburilor
blocate cu diametrul 5,0 mm;
- Orificiile diafizare să permită şi
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale de 4,5 mm;
- Orificiile diafizaresă permită auto-
compresia fragmentelor de os;
- Placa să fie ascuţită în capătul de
inserţie pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv;
- În partea proximală plăcile trebuie
să aibă trei orificii;
- Şuruburile de blocaj să fie cu vărf
tăietor (self tapping);
- Placile sa fie livrate cu ghid de
protecție și ochire pentru burghiu și
cu burghie;
- Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată15.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
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4.00Bucată15.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Componentele setului de
instrumente
• Cutie pentru instrumente
• Instrument pentru indoirea
placilor (flexor dreapta și stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Retractor de tip Muller
• Razușa  (elevator) drept, elevator
rotungit
• Burghiu 4.5mm L.250mm
• Burghiu 3.2
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 4.5
• Fixator de os mare de tip
Lambotte
• Fixator de repozitie de tip forceps
• Fixator de mentinere dinamic
• Surubelnita hexagonal mare 3.5 ,
• Corpul surubelnitei hexagonale
mare 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Sablon lung/ sablon scurt
• Tarod pentru suruburi spongioase
6.5
• Tarod pentru suruburi corticale
4.5
• Dispozitiv pentru măsurarea
suruburilor
• Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru
pentru burghiu 3.2
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/6.5
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/4.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
4,3mm

33100000-1

16 Placă Blocată Tibială Distală Medială
20.00Bucată16.1 Placă Blocată Tibială Distală Medială cu

lungimi cuprinse între 120 mm - 180 mm,
cu  8-10  orificii de blocaj în partea
diafizară pentru suruburi de 3,5mm
diametru și 7 orificii in partea
metafizara pentru șuruburi 2,7mm
diametru. Latimea partii diafizare
11mm., grosimea 3,7 mm.
Variantele stinga/dreapta
- Material: Inox
- Variante anatomice: pentru
stînga/dreapta;
- Lungimi între 120 mm - 180 mm
cu 4 - 8 orificii diafizare;
- Să permită folosirea şuruburilor
blocate cu diametrul 3,5 mm;
- Orificiile diafizare să permită şi
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20.00Bucată16.1 Placă Blocată Tibială Distală Medială cu
lungimi cuprinse între 120 mm - 180 mm,

folosirea şuruburilor corticale
convenţionale de 3,5 mm;
- Orificiile metafizare să permită
folosirea şuruburilor blocate de 2,7
mm
- Placa să fie ascuţită în capătul de
inserţie pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv;
- Şuruburile de blocaj să fie cu vărf
tăietor (self tapping);
- Placile sa fie livrate cu ghid de
protecție și ochire pentru burghiu și
cu burghie;
- Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată16.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
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4.00Bucată16.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Cutie pentru instrumente
• Instrumente pentru îndoirea
plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Razusa (elevator)  drept, elevator
rotungit
• Burghiu 3.0
• Burghiu 2.5
• Burghiu 2.8mm L-250mm
• Burghiu canulat 2,5
• Tarod canulat 3,5
• Fixator de os mic
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 2.5
• Fixator de repozitie (fixator de os)
• Surubelnita hexagonala 2.5
• Sablon placii reconstructive 3.5
• Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Tarod pentru suruburi spongioase
4
• Tarod pentru suruburi corticale
3.5
• Dispozitiv pentru masurarea
suruburilor
• Ghidaj(Drill sleeve)  penru DCP
2.5
• Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 2.5/3.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
2,8mm.

33100000-1

17 Placă  Blocată Tibie Distală Antero -
Laterală

20.00Bucată17.1 Placă Blocată Tibie Distală Antero - Medială cu lungimi cuprinse  între  120 mm
- 180 mm, cu  6 - 12 orificii
diafizare, gosimea 3,7mm.
- Material: Inox
- Variante anatomice: pentru
stînga/dreapta;
- Lungimi între 120 mm - 180 mm
cu 4 - 8 orificii de blocaj;
- Să permită folosirea şuruburilor
blocate cu diametrul 3,5 mm;
- Orificiile diafizare să permită şi
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale de 3,5 mm;
- Orificiile diafizaresă permită auto-
compresia fragmentelor de os;
- Placa să fie ascuţită în capătul de
inserţie pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv;
- În partea proximală plăcile trebuie
să aibă patru orificii orizontale;
- Şuruburile de blocaj să fie cu vărf
tăietor (self tapping);
- Placile sa fie livrate cu ghid de
protecție și ochire pentru burghiu și
cu burghie;
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20.00Bucată17.1 Placă Blocată Tibie Distală Antero - Medială - Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată17.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Cutie pentru instrumente
• Instrumente pentru îndoirea
plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Razusa (elevator)  drept, elevator
rotungit
• Burghiu 3.0
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4.00Bucată17.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

• Burghiu 2.5
• Burghiu 2.8mm L-250mm
• Burghiu canulat 2,5
• Tarod canulat 3,5
• Fixator de os mic
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 2.5
• Fixator de repozitie (fixator de os)
• Surubelnita hexagonala 2.5
• Sablon placii reconstructive 3.5
• Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Tarod pentru suruburi spongioase
4
• Tarod pentru suruburi corticale
3.5
• Dispozitiv pentru masurarea
suruburilor
• Ghidaj(Drill sleeve)  penru DCP
2.5
• Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 2.5/3.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
2,8mm.

33100000-1

18 Placă Blocată Calcaneu
10.00Bucată18.1 Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între  60 mm -

65  mm, cu  variante anatomice
pentru stînga/dreapta grosime 2mm.
- Material: Inox.
- Variante anatomice: pentru
stînga/dreapta;
- Să permită folosirea şuruburilor
blocate cu diametrul 3,5 mm;
- Placa să permite modelarea în
funcție de particularitățile
anatomice;
- Placile sa fie livrate cu ghid de
protecție și ochire pentru burghiu și
cu burghie;
- Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
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10.00Bucată18.1 Placă Blocată Calcaneu circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată18.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Cutie pentru instrumente
• Instrumente pentru îndoirea
plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Razusa (elevator)  drept, elevator
rotungit
• Burghiu 3.0
• Burghiu 2.5
• Burghiu 2.8mm L-250mm
• Burghiu canulat 2,5
• Tarod canulat 3,5
• Fixator de os mic
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 2.5
• Fixator de repozitie (fixator de os)
• Surubelnita hexagonala 2.5
• Sablon placii reconstructive 3.5
• Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Tarod pentru suruburi spongioase
4
• Tarod pentru suruburi corticale
3.5
• Dispozitiv pentru masurarea
suruburilor
• Ghidaj(Drill sleeve)  penru DCP
2.5
• Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 2.5/3.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
2,8mm.
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4.00Bucată18.2 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mici

33100000-1

19 Sistem de osteosinteză fixator dinamic DHS
60.00Bucată19.1 Piesă (placă) diafizară DHS cu lungimi cuprinse între 80 mm  și

200 mm, cu unghi  135(grade) ,
grosimea 5,8mm.
- Fixatorul DHS va fi alcătuit din:
placă, şurub col femural, şurub de
compresiune;
- Material: inox;
- Placa va fi livrată în 2 variante:
cu contact limitat şi cu găuri
filetate;
- Porţiunea clindrică a plăcii
livrabilă în 2 lungimi: 25 mm şi 38
mm;
- Numărul de găuri pe placă între 4
şi 10;
- Unghiul plăcii 1300, 1350, 1400;
- Şurubul de col femural să poată fi
livrat în cel puţin 3 variante de filet:
în profil cilindric, conic şi pentru os
osteoporotic cu fantă autorodantă
atît în sensul introducerii cît şi în
sensul extragerii şurubului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată19.2 Şurub de compresiune  cu lungimi cuprinse între 85 mm
și105 mm
- Fixatorul DHS va fi alcătuit din:
placă, şurub col femural, şurub de
compresiune;
- Material: inox;
- Placa va fi livrată în 2 variante:
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60.00Bucată19.2 Şurub de compresiune cu contact limitat şi cu găuri
filetate;
- Porţiunea clindrică a plăcii
livrabilă în 2 lungimi: 25 mm şi 38
mm;
- Numărul de găuri pe placă între 4
şi 10;
- Unghiul plăcii 1300, 1350, 1400;
- Şurubul de col femural să poată fi
livrat în cel puţin 3 variante de filet:
în profil cilindric, conic şi pentru os
osteoporotic cu fantă autorodantă
atît în sensul introducerii cît şi în
sensul extragerii şurubului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

60.00Bucată19.3 Şurub de compactare cu lungimea de 32 mm
- Fixatorul DHS va fi alcătuit din:
placă, şurub col femural, şurub de
compresiune;
- Material: inox;
- Placa va fi livrată în 2 variante:
cu contact limitat şi cu găuri
filetate;
- Porţiunea clindrică a plăcii
livrabilă în 2 lungimi: 25 mm şi 38
mm;
- Numărul de găuri pe placă între 4
şi 10;
- Unghiul plăcii 1300, 1350, 1400;
- Şurubul de col femural să poată fi
livrat în cel puţin 3 variante de filet:
în profil cilindric, conic şi pentru os
osteoporotic cu fantă autorodantă
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60.00Bucată19.3 Şurub de compactare atît în sensul introducerii cît şi în
sensul extragerii şurubului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Set19.4 Set de instrumente gratis in folosinta
Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă

33100000-1

20 Sistem de osteosinteză fixator dinamic DCS
20.00Bucată20.1 Piesă diafizară DCS,  grosimea 5,8mm. cu 7 orificii

- Fixatorul va fi alcătuit din: placă,
şurub pentru condil, şurub de
compresiune;
- Material: oţel inox;
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20.00Bucată20.1 Piesă diafizară DCS, - Numărul de găuri pe placă între 8
şi 14;
- Unghiul plăcii- cilindru 950;
- Unghiul intrinsec al plăcii 150;
- Şurubul de condil femural să
poată fi livrat în 3 variante: în profil
cilindric, conic şi pentru os porotic
cu fantă autorodantă atît în sensul
întroducerii, cît şi în sensul
extragerii şurubului;
- Să permită la nivel condilian
utilizarea şuruburilor spongioase cu
diametru 6,5 mm;
- Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel
pentru DCS să fie livrat (în
custodie) două seturi comune de
instrumentar cu locuri bine
determinate în trusă, fixatoarele şi
instrumentariul să aibă acelaşi
producător;
-  Atît setul de instrumentar cît şi
fixatoarele DHS şi DCS să aibă
marcajul producătorului;
-  Seturile de instrumentar să fie noi
(neutilizate), în caz de deteriorare
sau uzare excesivă a unui
component a setului să fie
reamplasat;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

25.00Bucată20.2 Piesă diafizară DCS grosimea 5,8mm cu 9 orificii
- Fixatorul va fi alcătuit din: placă,
şurub pentru condil, şurub de
compresiune;

33100000-1
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25.00Bucată20.2 Piesă diafizară DCS - Material: oţel inox;
- Numărul de găuri pe placă între 8
şi 14;
- Unghiul plăcii- cilindru 950;
- Unghiul intrinsec al plăcii 150;
- Şurubul de condil femural să
poată fi livrat în 3 variante: în profil
cilindric, conic şi pentru os porotic
cu fantă autorodantă atît în sensul
întroducerii, cît şi în sensul
extragerii şurubului;
- Să permită la nivel condilian
utilizarea şuruburilor spongioase cu
diametru 6,5 mm;
- Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel
pentru DCS să fie livrat (în
custodie) două seturi comune de
instrumentar cu locuri bine
determinate în trusă, fixatoarele şi
instrumentariul să aibă acelaşi
producător;
-  Atît setul de instrumentar cît şi
fixatoarele DHS şi DCS să aibă
marcajul producătorului;
-  Seturile de instrumentar să fie noi
(neutilizate), în caz de deteriorare
sau uzare excesivă a unui
component a setului să fie
reamplasat;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

25.00Bucată20.3 Piesă diafizară DCS  grosimea 5,8mm cu 12 orificii
- Fixatorul va fi alcătuit din: placă,
şurub pentru condil, şurub de

33100000-1
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25.00Bucată20.3 Piesă diafizară DCS compresiune;
- Material: oţel inox;
- Numărul de găuri pe placă între 8
şi 14;
- Unghiul plăcii- cilindru 950;
- Unghiul intrinsec al plăcii 150;
- Şurubul de condil femural să
poată fi livrat în 3 variante: în profil
cilindric, conic şi pentru os porotic
cu fantă autorodantă atît în sensul
întroducerii, cît şi în sensul
extragerii şurubului;
- Să permită la nivel condilian
utilizarea şuruburilor spongioase cu
diametru 6,5 mm;
- Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel
pentru DCS să fie livrat (în
custodie) două seturi comune de
instrumentar cu locuri bine
determinate în trusă, fixatoarele şi
instrumentariul să aibă acelaşi
producător;
-  Atît setul de instrumentar cît şi
fixatoarele DHS şi DCS să aibă
marcajul producătorului;
-  Seturile de instrumentar să fie noi
(neutilizate), în caz de deteriorare
sau uzare excesivă a unui
component a setului să fie
reamplasat;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

70.00Bucată20.4 Piesă (șurub) condilar cu lungimi cuprinse între 60 mm și
80 mm

33100000-1
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70.00Bucată20.4 Piesă (șurub) condilar - Fixatorul va fi alcătuit din: placă,
şurub pentru condil, şurub de
compresiune;
- Material: oţel inox;
- Numărul de găuri pe placă între 8
şi 14;
- Unghiul plăcii- cilindru 950;
- Unghiul intrinsec al plăcii 150;
- Şurubul de condil femural să
poată fi livrat în 3 variante: în profil
cilindric, conic şi pentru os porotic
cu fantă autorodantă atît în sensul
întroducerii, cît şi în sensul
extragerii şurubului;
- Să permită la nivel condilian
utilizarea şuruburilor spongioase cu
diametru 6,5 mm;
- Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel
pentru DCS să fie livrat (în
custodie) două seturi comune de
instrumentar cu locuri bine
determinate în trusă, fixatoarele şi
instrumentariul să aibă acelaşi
producător;
-  Atît setul de instrumentar cît şi
fixatoarele DHS şi DCS să aibă
marcajul producătorului;
-  Seturile de instrumentar să fie noi
(neutilizate), în caz de deteriorare
sau uzare excesivă a unui
component a setului să fie
reamplasat;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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70.00Bucată20.5 Șurub de compresie cu lungimea de 32 mm
- Fixatorul va fi alcătuit din: placă,
şurub pentru condil, şurub de
compresiune;
- Material: oţel inox;
- Numărul de găuri pe placă între 8
şi 14;
- Unghiul plăcii- cilindru 950;
- Unghiul intrinsec al plăcii 150;
- Şurubul de condil femural să
poată fi livrat în 3 variante: în profil
cilindric, conic şi pentru os porotic
cu fantă autorodantă atît în sensul
întroducerii, cît şi în sensul
extragerii şurubului;
- Să permită la nivel condilian
utilizarea şuruburilor spongioase cu
diametru 6,5 mm;
- Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel
pentru DCS să fie livrat (în
custodie) două seturi comune de
instrumentar cu locuri bine
determinate în trusă, fixatoarele şi
instrumentariul să aibă acelaşi
producător;
-  Atît setul de instrumentar cît şi
fixatoarele DHS şi DCS să aibă
marcajul producătorului;
-  Seturile de instrumentar să fie noi
(neutilizate), în caz de deteriorare
sau uzare excesivă a unui
component a setului să fie
reamplasat;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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70.00Bucată20.5 Șurub de compresie33100000-1

4.00Set20.6 Set de instrumente Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă

33100000-1

21 Placa cu stabilitate angulara pentru femur
proximal

5.00Bucată21.1 Placa cu stabilitate angulara pentru femur
proximal

Grosimea 5,8mm cu 10 orificii
dreapta
- Material: Inox.
- Variante anatomice: pentru
stînga/dreapta;
- Să  permita folosirea şuruburilor
blocate de diametrul 5,0 mm la
nivelul diafizei si 6,5 la nivelul
metafizei
- Orificiile diafizare să permită
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale cu diametru de 4,5
mm;
- Orificiile diafizare să permita
auto-compresia fragmentelor pe os;
- Placa să fie ascuţită în capătul de
insepţie pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv;
- Să fie cu contact limitat;
- Plăcile să fie livrate cu ghid de
protecţie şi de ochire pentru
burghiu şi cu burghie;
- Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
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5.00Bucată21.1 Placa cu stabilitate angulara pentru femur
proximal

produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată21.2 Placa cu stabilitate angulara pentru femur
proximal

Grosimea 5,8mm cu 12 orificii
dreapta
- Material: Inox.
- Variante anatomice: pentru
stînga/dreapta;
- Să  permita folosirea şuruburilor
blocate de diametrul 5,0 mm la
nivelul diafizei si 6,5 la nivelul
metafizei
- Orificiile diafizare să permită
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale cu diametru de 4,5
mm;
- Orificiile diafizare să permita
auto-compresia fragmentelor pe os;
- Placa să fie ascuţită în capătul de
insepţie pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv;
- Să fie cu contact limitat;
- Plăcile să fie livrate cu ghid de
protecţie şi de ochire pentru
burghiu şi cu burghie;
- Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
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5.00Bucată21.2 Placa cu stabilitate angulara pentru femur
proximal

circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată21.3 Placa cu stabilitate angulara pentru femur
proximal

Grosimea 5,8mm cu 10 orificii
stinga
- Material: Inox.
- Variante anatomice: pentru
stînga/dreapta;
- Să  permita folosirea şuruburilor
blocate de diametrul 5,0 mm la
nivelul diafizei si 6,5 la nivelul
metafizei
- Orificiile diafizare să permită
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale cu diametru de 4,5
mm;
- Orificiile diafizare să permita
auto-compresia fragmentelor pe os;
- Placa să fie ascuţită în capătul de
insepţie pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv;
- Să fie cu contact limitat;
- Plăcile să fie livrate cu ghid de
protecţie şi de ochire pentru
burghiu şi cu burghie;
- Placa să aibă marcajul
producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
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5.00Bucată21.3 Placa cu stabilitate angulara pentru femur
proximal

solicitare33100000-1

4.00Bucată21.4 Set de instrumente pentru fragmentele osoase
mari

Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare
specială cu indicarea codurilor de
instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea.
4. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 24 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
5. fixatoarele și instrumentele vor fi
de la același producător
6. instrumentarul va fi cu locuri
bine determinate în trusă
• Componentele setului de
instrumente
• Cutie pentru instrumente
• Instrument pentru indoirea
placilor (flexor dreapta și stînga)
• Retractor mare si mic de tip
Farabeuf
• Retractor de tip Muller
• Razușa  (elevator) drept, elevator
rotungit
• Burghiu 4.5mm L.250mm
• Burghiu 3.2
• Extractor de suruburi deteriorate
• Extractor de suruburi 4.5
• Fixator de os mare de tip
Lambotte
• Fixator de repozitie de tip forceps
• Fixator de mentinere dinamic
• Surubelnita hexagonal mare 3.5 ,
• Corpul surubelnitei hexagonale
mare 3.5
• Penceta pentru suruburi
• Sablon lung/ sablon scurt
• Tarod pentru suruburi spongioase
6.5
• Tarod pentru suruburi corticale
4.5
• Dispozitiv pentru măsurarea
suruburilor
• Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru
pentru burghiu 3.2
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/6.5
• Ghidaj(Drill sleeve)  dublu 3.2/4.5
• Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu
4,3mm

33100000-1

22 Tijă Centromedulară femurală blocată,
anatomica, reconstructiva, canulată

5.00Bucată22.1 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan 360 Left
- Ofertantul va prezenta variant

33100000-1
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5.00Bucată22.1 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
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5.00Bucată22.1 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată22.2 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan 380 Left
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.2 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
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pag. 200

CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.2 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată22.3 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan 400 Left
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.3 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.3 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată22.4 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan 360 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.4 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată22.5 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan 380 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.5 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.5 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată22.6 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan 400 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.6 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.6 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată22.7 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan 360 Left
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.7 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan - Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată22.8 Tija FEMUR diametrul 10 mm  titan 380 Left
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.8 Tija FEMUR diametrul 10 mm  titan tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.8 Tija FEMUR diametrul 10 mm  titan ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată22.9 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan 400 Left
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.9 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.9 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată22.10 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan 360 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.10 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan 5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.10 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată22.11 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan 380 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.11 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan - Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată22.12 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan 400 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.12 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan (să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată22.12 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată22.13 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala titan

L 90 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,

33100000-1
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dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
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(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

25.00Bucată22.14 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala titan

L 95 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
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seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată22.15 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala titan

L 100 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
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centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
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proximala titan

introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată22.16 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala titan

L 105 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);

33100000-1
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- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
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- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată22.17 Surub  diametru  5 mm pentru zavorire
proximala  titan

L 65 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
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- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
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produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată22.18 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala  titan

L 40 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
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de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată22.19 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala  titan

L 45 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
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reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
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schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată22.20 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala  titan

L 50 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
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compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
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electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată22.21 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala  titan

L 55 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
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componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată22.22 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala  titan

 L 60 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
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- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
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- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

23 Tijă Centromedulară femurală blocată,
anatomica, reconstructiva, canulată

5.00Bucată23.1 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox 360 Left
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
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5.00Bucată23.1 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.1 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată23.2 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox 380 Left
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.2 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.2 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată23.3 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox 400 Left
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.3 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată23.4 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox 360 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.4 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.4 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox 4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată23.5 Tija FEMUR diametrul 9 mm  inox 380 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.5 Tija FEMUR diametrul 9 mm  inox 600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.5 Tija FEMUR diametrul 9 mm  inox produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată23.6 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox 400 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.6 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox - Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.6 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox33100000-1

5.00Bucată23.7 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox 360 Left
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.7 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată23.8 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox 380 Left
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.8 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.8 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată23.9 Tija FEMUR diametrul 10 mm  inox 400 Left
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.9 Tija FEMUR diametrul 10 mm  inox - Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.9 Tija FEMUR diametrul 10 mm  inox - Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată23.10 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox 360 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.10 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată23.11 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox 380 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.11 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.11 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată23.12 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox 400 Right
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.12 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată23.12 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată23.13 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

L 90 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată23.13 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată23.13 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

25.00Bucată23.14 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

L 95 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

25.00Bucată23.14 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată23.15 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

L 100 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată23.15 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată23.15 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată23.16 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

L 105 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată23.16 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată23.16 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată23.17 Surub  diametru  5 mm pentru zavorire
proximala inox

L 65 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
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Specificarea tehnică deplină
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30.00Bucată23.17 Surub  diametru  5 mm pentru zavorire
proximala inox

- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1



pag. 264

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

30.00Bucată23.17 Surub  diametru  5 mm pentru zavorire
proximala inox

33100000-1

20.00Bucată23.18 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

L 40 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
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20.00Bucată23.18 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată23.19 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

L 45 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
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fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
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20.00Bucată23.19 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată23.20 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

L 50 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
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20.00Bucată23.20 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
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20.00Bucată23.20 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată23.21 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

L 55 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
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distala inox

componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată23.22 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

 L 60 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
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centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de

33100000-1



pag. 272

CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată23.22 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată23.23 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

L 65 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
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introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

30.00Bucată23.23 Surub  diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată23.24 Surub 5.0 mm zavorire distala marimea 40 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
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pag. 275

CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată23.24 Surub 5.0 mm zavorire distala - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
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50.00Bucată23.24 Surub 5.0 mm zavorire distala producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată23.25 Surub 5.0 mm zavorire distala marimea 42 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
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50.00Bucată23.25 Surub 5.0 mm zavorire distala şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

48.00Bucată23.26 Surub 5.0 mm zavorire distala marimea 44 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
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48.00Bucată23.26 Surub 5.0 mm zavorire distala permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
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48.00Bucată23.26 Surub 5.0 mm zavorire distala 4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

24 Tijă Centromedulară femurală blocată,
anatomica, pentru femur proximal,
canulată tip PFN

2.00Bucată24.1 PFN 130 grade titan marimea 10X24
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
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pag. 280

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată24.1 PFN 130 grade titan zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
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2.00Bucată24.1 PFN 130 grade titan - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.2 PFN 130 grade titan marimea 10X30 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
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1.00Bucată24.2 PFN 130 grade titan posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la

33100000-1
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1.00Bucată24.2 PFN 130 grade titan solicitare33100000-1

1.00Bucată24.3 PFN 130 grade titan marimea 10X30 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît

33100000-1
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1.00Bucată24.3 PFN 130 grade titan şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.4 PFN 130 grade titan marimea 10X32 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată

33100000-1
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1.00Bucată24.4 PFN 130 grade titan fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
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1.00Bucată24.4 PFN 130 grade titan instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.5 PFN 130 grade titan marimea 10X32 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
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1.00Bucată24.5 PFN 130 grade titan de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
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1.00Bucată24.5 PFN 130 grade titan în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.6 PFN 130 grade titan marimea 10X34 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
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1.00Bucată24.6 PFN 130 grade titan definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.7 PFN 130 grade titan marimea 10X34 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
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1.00Bucată24.7 PFN 130 grade titan alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
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1.00Bucată24.7 PFN 130 grade titan identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.8 PFN 130 grade titan  marimea 10X36 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;

33100000-1
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1.00Bucată24.8 PFN 130 grade titan - Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată24.8 PFN 130 grade titan produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.9 PFN 130 grade titan marimea 10X36 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.9 PFN 130 grade titan foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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Specificarea tehnică deplină
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1.00Bucată24.9 PFN 130 grade titan33100000-1

1.00Bucată24.10 PFN 130 grade titan marimea 10X38 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.10 PFN 130 grade titan - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.11 PFN 130 grade titan marimea 10X38 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
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1.00Bucată24.11 PFN 130 grade titan zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
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1.00Bucată24.11 PFN 130 grade titan contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată24.12 PFN 130 grade titan  marimea 11X24
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
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2.00Bucată24.12 PFN 130 grade titan de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
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2.00Bucată24.12 PFN 130 grade titan circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.13 PFN 130 grade titan marimea 11X30 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
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1.00Bucată24.13 PFN 130 grade titan - Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.14 PFN 130 grade titan marimea 11X30 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată24.14 PFN 130 grade titan - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;

33100000-1
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măsura

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

1.00Bucată24.14 PFN 130 grade titan - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.15 PFN 130 grade titan 11X32 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19

33100000-1
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măsura

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

1.00Bucată24.15 PFN 130 grade titan mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.15 PFN 130 grade titan pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.16 PFN 130 grade titan marimea 11X32 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.16 PFN 130 grade titan - Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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1.00Bucată24.16 PFN 130 grade titan33100000-1

1.00Bucată24.17 PFN 130 grade titan marimea 11X34 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
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1.00Bucată24.17 PFN 130 grade titan - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.18 PFN 130 grade titan marimea 11X34 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită

33100000-1
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1.00Bucată24.18 PFN 130 grade titan zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
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1.00Bucată24.18 PFN 130 grade titan contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.19 PFN 130 grade titan marimea 11X36 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi

33100000-1
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1.00Bucată24.19 PFN 130 grade titan de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată24.19 PFN 130 grade titan circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.20 PFN 130 grade titan marimea 11X36 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.20 PFN 130 grade titan - Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.21 PFN 130 grade titan marimea 11X38 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.21 PFN 130 grade titan - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
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1.00Bucată24.21 PFN 130 grade titan - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.22 PFN 130 grade titan marimea 11X38 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
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1.00Bucată24.22 PFN 130 grade titan mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
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1.00Bucată24.22 PFN 130 grade titan pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată24.23 PFN 135 grade titan  marimea 10X24
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;

33100000-1



pag. 318

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată24.23 PFN 135 grade titan - Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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2.00Bucată24.23 PFN 135 grade titan33100000-1

1.00Bucată24.24 PFN 135 grade titan marimea 10X30 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
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1.00Bucată24.24 PFN 135 grade titan - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.25 PFN 135 grade titan marimea 10X30 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.25 PFN 135 grade titan zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.25 PFN 135 grade titan contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.26 PFN 135 grade titan marimea 10X32 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi

33100000-1
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1.00Bucată24.26 PFN 135 grade titan de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de

33100000-1
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1.00Bucată24.26 PFN 135 grade titan circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.27 PFN 135 grade titan marimea 10X32 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;

33100000-1
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1.00Bucată24.27 PFN 135 grade titan - Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.28 PFN 135 grade titan marimea 10X34 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;

33100000-1
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1.00Bucată24.28 PFN 135 grade titan - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;

33100000-1
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1.00Bucată24.28 PFN 135 grade titan - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.29 PFN 135 grade titan marimea10X34 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19

33100000-1
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1.00Bucată24.29 PFN 135 grade titan mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau

33100000-1
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1.00Bucată24.29 PFN 135 grade titan pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.30 PFN 135 grade titan  marimea 10X36 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;

33100000-1
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1.00Bucată24.30 PFN 135 grade titan - Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată24.30 PFN 135 grade titan33100000-1

1.00Bucată24.31 PFN 135 grade titan marimea 10X36 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.31 PFN 135 grade titan - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.32 PFN 135 grade titan marimea 10X38 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.32 PFN 135 grade titan zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
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CantitateaUnitatea de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.32 PFN 135 grade titan contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.33 PFN 135 grade titan marimea 10X38 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată24.33 PFN 135 grade titan de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.33 PFN 135 grade titan circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată24.34 PFN 135 grade titan marimea 11X24
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată24.34 PFN 135 grade titan - Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.35 PFN 135 grade titan marimea 11X30 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.35 PFN 135 grade titan - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.35 PFN 135 grade titan - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.36 PFN 135 grade titan marimea 11X30 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19

33100000-1
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măsura

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

1.00Bucată24.36 PFN 135 grade titan mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.36 PFN 135 grade titan pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.37 PFN 135 grade titan marimea 11X32 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.37 PFN 135 grade titan - Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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pag. 343

CantitateaUnitatea de
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1.00Bucată24.37 PFN 135 grade titan33100000-1

1.00Bucată24.38 PFN 135 grade titan marimea 11X32 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată24.38 PFN 135 grade titan - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.39 PFN 135 grade titan marimea 11X34 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
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1.00Bucată24.39 PFN 135 grade titan zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
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1.00Bucată24.39 PFN 135 grade titan contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.40 PFN 135 grade titan marimea 11X34 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
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1.00Bucată24.40 PFN 135 grade titan de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
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1.00Bucată24.40 PFN 135 grade titan circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.41 PFN 135 grade titan marimea 11X36 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
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1.00Bucată24.41 PFN 135 grade titan - Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.42 PFN 135 grade titan marimea 11X36 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată24.42 PFN 135 grade titan - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată24.42 PFN 135 grade titan - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.43 PFN 135 grade titan marimea 11X38 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată24.43 PFN 135 grade titan mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată24.43 PFN 135 grade titan pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.44 PFN 135 grade titan marimea  11X38 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată24.44 PFN 135 grade titan - Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată24.44 PFN 135 grade titan33100000-1

50.00Bucată24.45 Surub 5.0 mm zavorire distala titan marimea 40 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată24.45 Surub 5.0 mm zavorire distala titan - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

50.00Bucată24.46 Surub 5.0 mm zavorire distala titan marimea 42 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată24.46 Surub 5.0 mm zavorire distala titan zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată24.46 Surub 5.0 mm zavorire distala titan contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

48.00Bucată24.47 Surub 5.0 mm zavorire distala titan marimea 44 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

48.00Bucată24.47 Surub 5.0 mm zavorire distala titan de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

48.00Bucată24.47 Surub 5.0 mm zavorire distala titan circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

18.00Bucată24.48 Surub   canulat 8.0 mm, zavorire proximala
titan

marimea 105 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată24.48 Surub   canulat 8.0 mm, zavorire proximala
titan

- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

18.00Bucată24.49  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

marimea 90 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată24.49  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată24.49  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

18.00Bucată24.50  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

marimea 95 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată24.50  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată24.50  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

18.00Bucată24.51  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

marimea 100 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată24.51  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

18.00Bucată24.51  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

33100000-1

18.00Bucată24.52  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

marimea 105 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
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18.00Bucată24.52  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

72.00Bucată24.53 Obturator titan
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
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72.00Bucată24.53 Obturator titan zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a

33100000-1



pag. 370

CantitateaUnitatea de
măsura

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

72.00Bucată24.53 Obturator titan contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

25 Tijă Centromedulară femurală blocată,
anatomica, pentru femur proximal,
canulată tip PFN

2.00Bucată25.1 PFN 130 grade inox marimea 10X24
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
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2.00Bucată25.1 PFN 130 grade inox compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
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2.00Bucată25.1 PFN 130 grade inox electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.2 PFN 130 grade inox marimea 10X30 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
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1.00Bucată25.2 PFN 130 grade inox componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.3 PFN 130 grade inox marimea 10X30 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
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1.00Bucată25.3 PFN 130 grade inox - Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
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1.00Bucată25.3 PFN 130 grade inox - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.4 PFN 130 grade inox marimea 10X32 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
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1.00Bucată25.4 PFN 130 grade inox colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
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1.00Bucată25.4 PFN 130 grade inox produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.5 PFN 130 grade inox marimea 10X32 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.5 PFN 130 grade inox mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.5 PFN 130 grade inox anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.6 PFN 130 grade inox marimea 10X34 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.6 PFN 130 grade inox pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.7 PFN 130 grade inox marimea 10X34 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.7 PFN 130 grade inox 6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.7 PFN 130 grade inox dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.8 PFN 130 grade inox  marimea 10X36 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.8 PFN 130 grade inox - Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.8 PFN 130 grade inox - Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.9 PFN 130 grade inox marimea 10X36 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.9 PFN 130 grade inox instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.10 PFN 130 grade inox marimea 10X38 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.10 PFN 130 grade inox care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.10 PFN 130 grade inox elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.11 PFN 130 grade inox marimea 10X38 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.11 PFN 130 grade inox zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.11 PFN 130 grade inox - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată25.12 PFN 130 grade inox  marimea 11X24
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată25.12 PFN 130 grade inox posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată25.12 PFN 130 grade inox solicitare33100000-1

1.00Bucată25.13 PFN 130 grade inox marimea 11X30 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.13 PFN 130 grade inox şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.14 PFN 130 grade inox marimea 11X30 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată

33100000-1
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1.00Bucată25.14 PFN 130 grade inox fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
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măsura

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

1.00Bucată25.14 PFN 130 grade inox instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.15 PFN 130 grade inox 11X32 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
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1.00Bucată25.15 PFN 130 grade inox de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
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măsura

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

1.00Bucată25.15 PFN 130 grade inox în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.16 PFN 130 grade inox marimea 11X32 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine

33100000-1
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măsura

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

1.00Bucată25.16 PFN 130 grade inox definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.17 PFN 130 grade inox marimea 11X34 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără

33100000-1
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1.00Bucată25.17 PFN 130 grade inox alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită

33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.17 PFN 130 grade inox identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.18 PFN 130 grade inox marimea 11X34 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.18 PFN 130 grade inox - Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.18 PFN 130 grade inox produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.19 PFN 130 grade inox marimea 11X36 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor

33100000-1
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1.00Bucată25.19 PFN 130 grade inox foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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1.00Bucată25.19 PFN 130 grade inox33100000-1

1.00Bucată25.20 PFN 130 grade inox marimea 11X36 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;

33100000-1
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1.00Bucată25.20 PFN 130 grade inox - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.21 PFN 130 grade inox marimea 11X38 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită

33100000-1
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1.00Bucată25.21 PFN 130 grade inox zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.21 PFN 130 grade inox contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.22 PFN 130 grade inox marimea 11X38 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.22 PFN 130 grade inox de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.22 PFN 130 grade inox circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată25.23 PFN 135 grade inox  marimea 10X24
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată25.23 PFN 135 grade inox - Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.24 PFN 135 grade  inox marimea 10X30 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;

33100000-1
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măsura

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

1.00Bucată25.24 PFN 135 grade  inox - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.24 PFN 135 grade  inox - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.25 PFN 135 grade  inox marimea 10X30 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19

33100000-1
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1.00Bucată25.25 PFN 135 grade  inox mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.25 PFN 135 grade  inox pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.26 PFN 135 grade  inox marimea 10X32 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.26 PFN 135 grade  inox - Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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1.00Bucată25.26 PFN 135 grade  inox33100000-1

1.00Bucată25.27 PFN 135 grade  inox marimea 10X32 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.27 PFN 135 grade  inox - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.28 PFN 135 grade  inox marimea 10X34 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită

33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.28 PFN 135 grade  inox zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.28 PFN 135 grade  inox contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.29 PFN 135 grade  inox marimea10X34 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.29 PFN 135 grade  inox de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.29 PFN 135 grade  inox circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.30 PFN 135 grade  inox  marimea 10X36 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.30 PFN 135 grade  inox - Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.31 PFN 135 grade  inox marimea 10X36 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;

33100000-1
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1.00Bucată25.31 PFN 135 grade  inox - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
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1.00Bucată25.31 PFN 135 grade  inox - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.32 PFN 135 grade  inox marimea 10X38 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19

33100000-1
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1.00Bucată25.32 PFN 135 grade  inox mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.32 PFN 135 grade  inox pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.33 PFN 135 grade  inox marimea 10X38 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
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măsura

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

1.00Bucată25.33 PFN 135 grade  inox - Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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1.00Bucată25.33 PFN 135 grade  inox33100000-1

2.00Bucată25.34 PFN 135 grade  inox marimea 11X24
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată25.34 PFN 135 grade  inox - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.35 PFN 135 grade  inox marimea 11X30 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
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1.00Bucată25.35 PFN 135 grade  inox zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
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1.00Bucată25.35 PFN 135 grade  inox contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.36 PFN 135 grade  inox marimea 11X30 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
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1.00Bucată25.36 PFN 135 grade  inox de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
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1.00Bucată25.36 PFN 135 grade  inox circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.37 PFN 135 grade  inox marimea 11X32 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
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1.00Bucată25.37 PFN 135 grade  inox - Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.38 PFN 135 grade  inox marimea 11X32 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;

33100000-1
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1.00Bucată25.38 PFN 135 grade  inox - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.38 PFN 135 grade  inox - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.39 PFN 135 grade  inox marimea 11X34 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
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pag. 436

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.39 PFN 135 grade  inox mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.39 PFN 135 grade  inox pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.40 PFN 135 grade  inox marimea 11X34 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
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măsura

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

1.00Bucată25.40 PFN 135 grade  inox - Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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1.00Bucată25.40 PFN 135 grade  inox33100000-1

1.00Bucată25.41 PFN 135 grade  inox marimea 11X36 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.41 PFN 135 grade  inox - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.42 PFN 135 grade  inox marimea 11X36 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.42 PFN 135 grade  inox zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
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1.00Bucată25.42 PFN 135 grade  inox contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.43 PFN 135 grade  inox marimea 11X38 L
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată25.43 PFN 135 grade  inox de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.43 PFN 135 grade  inox circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.44 PFN 135 grade  inox marimea  11X38 R
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată25.44 PFN 135 grade  inox - Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

18.00Bucată25.45 Surub   canulat 8.0 mm, zavorire proximala
inox

marimea 105 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată25.45 Surub   canulat 8.0 mm, zavorire proximala
inox

- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată25.45 Surub   canulat 8.0 mm, zavorire proximala
inox

- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

18.00Bucată25.46  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

marimea 90 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată25.46  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată25.46  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

18.00Bucată25.47  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

marimea 95 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată25.47  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

18.00Bucată25.47  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

33100000-1

18.00Bucată25.48  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

marimea 100 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
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Specificarea tehnică deplină
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18.00Bucată25.48  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

18.00Bucată25.49  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

marimea 105 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

18.00Bucată25.49  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi
de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

18.00Bucată25.49  Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

72.00Bucată25.50 Obturator  inox
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată  cu design,
care să permită implantarea fără
alezaj;
- Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru
6,5 mm în colul femural) şi să poată
fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu
sistem de bulonaj de diametru 6,5
cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor);
- Variantă anatomică stînga/dreapta
colorate diferit cu posibilitate de
zăvorăre şi către micul trohanter;
- Diametre tije cuprinse între 8 – 19
mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm;
- Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2
găuri pentru zăvorîre orizontală,
dintre care una ovală pentru
compactare;
- Găurile oblice pentru şuruburile
de reconstrucţie să fie la un unghi

33100000-1



pag. 455

CantitateaUnitatea de
măsura

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

72.00Bucată25.50 Obturator  inox de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare;
- Să prezinte şurub  de
compresiune;
- Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vîrful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal;
- Blocarea distală să se realizeze în
2 planuri perpendiculare şi să
prezinte o gaură ovală de
dinamizare;
- Fixatoarele să fie livrate cu două
seturi  de instrumente în custodie,
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Instrumentarul să fie de acelaşi
producător cu tijele;
- Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului;
- Instrumentariul să conţină elemnte
de ochire distală cu reglaj fin atît
pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de
introducere a tijelor;
- Instrumentariul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă-cadru;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de zăvorăre de diametru
4,5 mm;
- Toate şuruburile de blocaj să fie
cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
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72.00Bucată25.50 Obturator  inox circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

26 Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă
Canulată de Reconstrucție

1.00Bucată26.1 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan marimea 280
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile

33100000-1
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1.00Bucată26.1 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată26.2 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan marimea 300
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
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3.00Bucată26.2 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
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3.00Bucată26.2 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată26.3 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan marimea 320
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
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4.00Bucată26.3 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată26.4 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan marimea 340
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
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4.00Bucată26.4 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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4.00Bucată26.4 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan33100000-1

3.00Bucată26.5 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan marimea 360
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată26.5 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată26.6 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan marimea 380
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată26.6 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată26.7 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan marimea 280
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată26.7 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată26.7 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată26.8 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan marimea 300
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată26.8 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată26.9 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan marimea 320
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată26.9 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată26.9 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată26.10 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan marimea 340
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată26.10 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan - Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată26.11 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan marimea 360
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată26.11 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată26.11 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată26.12 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan marimea 380
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată26.12 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată26.13 Surub   4,5 mm, zavorire distala titan marimea 30 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată26.13 Surub   4,5 mm, zavorire distala titan care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată26.13 Surub   4,5 mm, zavorire distala titan de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată26.14 Surub   4,5 mm, zavorire distala titan marimea 35 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată26.14 Surub   4,5 mm, zavorire distala titan elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată26.15 Surub   4,5 mm, zavorire distala titan marimea 40 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată26.15 Surub   4,5 mm, zavorire distala titan distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată26.15 Surub   4,5 mm, zavorire distala titan33100000-1

15.00Bucată26.16 Surub   4,5 mm, zavorire distala titan marimea 45 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
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pag. 479

CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată26.16 Surub   4,5 mm, zavorire distala titan dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată26.17 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

marimea 25
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie

33100000-1
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10.00Bucată26.17 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată26.18 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd  titan

marimea 30
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei

33100000-1
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10.00Bucată26.18 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd  titan

centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată26.18 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd  titan

corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată26.19 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd  titan

marimea 35
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată26.19 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd  titan

şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată26.20 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

marimea 40
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată26.20 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată26.20 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată26.21 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

marimea 45
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată26.21 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată26.22 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

 marimea 50
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;

33100000-1



pag. 487

CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată26.22 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată26.22 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată26.23 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd  titan

marimea 55
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
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măsura

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

5.00Bucată26.23 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd  titan

fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată26.24 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

marimea 60
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată26.24 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
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5.00Bucată26.24 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată26.25 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd  titan

 marimea 65
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
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5.00Bucată26.25 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd  titan

elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată26.26 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

marimea 70
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
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5.00Bucată26.26 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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5.00Bucată26.26 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

33100000-1

2.00Bucată26.27 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

marimea 75
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);

33100000-1
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2.00Bucată26.27 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată26.28 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

 marimea 80
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
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2.00Bucată26.28 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată26.29 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in

 marimea 85
- Ofertantul va prezenta variant
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2.00Bucată26.29 varianta femur retrograd titan electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de

33100000-1



pag. 498

CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată26.29 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd titan

conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată26.30 Obturator  titan 11.5 – 0
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
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10.00Bucată26.30 Obturator  titan perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată26.31 Obturator  titan 11.5,+5
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
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10.00Bucată26.31 Obturator  titan - Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
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10.00Bucată26.31 Obturator  titan - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată26.32 Obturator  titan 11.5,+10
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  titan
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
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15.00Bucată26.32 Obturator  titan instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

27 Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă
Canulată de Reconstrucție

1.00Bucată27.1 Tija TIBIA diametrul 9 mm  inox marimea 280
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
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1.00Bucată27.1 Tija TIBIA diametrul 9 mm  inox planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin

33100000-1



pag. 504

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată27.1 Tija TIBIA diametrul 9 mm  inox semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată27.2 Tija TIBIA diametrul 9 mm  inox marimea 300
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
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3.00Bucată27.2 Tija TIBIA diametrul 9 mm  inox - Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată27.3 Tija TIBIA diametrul 9 mm   inox marimea 320
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
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4.00Bucată27.3 Tija TIBIA diametrul 9 mm   inox 400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
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4.00Bucată27.3 Tija TIBIA diametrul 9 mm   inox în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată27.4 Tija TIBIA diametrul 9 mm   inox marimea 340
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
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4.00Bucată27.4 Tija TIBIA diametrul 9 mm   inox - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată27.5 Tija TIBIA diametrul 9 mm   inox marimea 360
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
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3.00Bucată27.5 Tija TIBIA diametrul 9 mm   inox - Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată27.5 Tija TIBIA diametrul 9 mm   inox beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată27.6 Tija TIBIA diametrul 9 mm   inox marimea 380
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată27.6 Tija TIBIA diametrul 9 mm   inox - Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată27.7 Tija TIBIA diametrul 10 mm inox marimea 280
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
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măsura

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

1.00Bucată27.7 Tija TIBIA diametrul 10 mm inox - Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată27.8 Tija TIBIA diametrul 10 mm inox marimea 300
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată27.8 Tija TIBIA diametrul 10 mm inox contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată27.9 Tija TIBIA diametrul 10 mm  inox marimea 320
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată27.9 Tija TIBIA diametrul 10 mm  inox distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

4.00Bucată27.10 Tija TIBIA diametrul 10 mm  inox marimea 340
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată27.10 Tija TIBIA diametrul 10 mm  inox minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Bucată27.10 Tija TIBIA diametrul 10 mm  inox - Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată27.11 Tija TIBIA diametrul 10 mm  inox marimea 360
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată27.11 Tija TIBIA diametrul 10 mm  inox instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată27.12 Tija TIBIA diametrul 10 mm  inox marimea 380
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3

33100000-1
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2.00Bucată27.12 Tija TIBIA diametrul 10 mm  inox planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
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2.00Bucată27.12 Tija TIBIA diametrul 10 mm  inox semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată27.13 Surub   4,5 mm, zavorire distala  inox marimea 30 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
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20.00Bucată27.13 Surub   4,5 mm, zavorire distala  inox - Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată27.14 Surub   4,5 mm, zavorire distala  inox marimea 35 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
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20.00Bucată27.14 Surub   4,5 mm, zavorire distala  inox 400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
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20.00Bucată27.14 Surub   4,5 mm, zavorire distala  inox în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată27.15 Surub   4,5 mm, zavorire distala  inox marimea 40 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
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15.00Bucată27.15 Surub   4,5 mm, zavorire distala  inox - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată27.16 Surub   4,5 mm, zavorire distala  inox marimea 45 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
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15.00Bucată27.16 Surub   4,5 mm, zavorire distala  inox - Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
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15.00Bucată27.16 Surub   4,5 mm, zavorire distala  inox beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată27.17 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

marimea 25
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
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10.00Bucată27.17 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată27.18 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

marimea 30
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
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10.00Bucată27.18 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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20.00Bucată27.19 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd  inox

marimea 35
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
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20.00Bucată27.19 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd  inox

contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată27.20 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

marimea 40
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
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20.00Bucată27.20 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată27.21 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

marimea 45
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
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pag. 532

CantitateaUnitatea de
măsura
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15.00Bucată27.21 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

15.00Bucată27.21 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată27.22 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

 marimea 50
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
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5.00Bucată27.22 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată27.23 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

marimea 55
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
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5.00Bucată27.23 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
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5.00Bucată27.23 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată27.24 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

marimea 60
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
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5.00Bucată27.24 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată27.25 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

 marimea 65
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată27.25 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată27.25 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată27.26 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

marimea 70
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată27.26 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată27.27 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

marimea 75
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată27.27 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată27.27 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată27.28 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

 marimea 80
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată27.28 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată27.29 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

 marimea 85
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată27.29 Surub 5,0 mm
Zavorire proximal tibia si zavorire distal in
varianta femur retrograd inox

- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată27.30 Obturator inox 11.5 – 0
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a

33100000-1



pag. 546

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

10.00Bucată27.30 Obturator inox contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată27.31 Obturator  inox 11.5,+5
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de
minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea

33100000-1



pag. 547

CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată27.31 Obturator  inox distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată27.32 Obturator inox 11.5,+10
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de

33100000-1
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15.00Bucată27.32 Obturator inox minim 4 mm ) cu un design care  să
permită implantarea fără aşezaj ;
- Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de
zăvorăre în partea proximală în 3
planuri (frontal şi în două planuii de
450 (grade) perpendiculare între ele
cu şuruburi de diametru  4,5 mm și
5,0 mm) ;
- Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi
400 mm, fiecare diametru să aibă
culoare distinct ;
- Material  inox
- Să prezinte şurub de compresie
care să realizeze compactarea în
focar;
- Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ;
- Să prezinte o gaură ovală atît în
extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ;
- Să prezinte găurii distale la cel
mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor
foarte distal, găurile de blocaj să fie
filetate ;
- Posibilitatea de a zăvorî  în partea
distală în 4 planuri (sagital, frontal
şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ;
- Zăvorărea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm ;
- Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă ;
- Instrumentarul  şi tijele să fie de
acelaşi producător ;
- Instrumentariul, tijele, şuruburile
să aibă marcajul producătorului;
- Instrumentarul să conţină
elemente de ochire distală cu reglaj
fin pentru găurile din toate planurile
;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de la 8 la
12mm și pasul de 5mm.
- Instrumentarul să conţină
elemente care să permită
identificarea joncţiunii tijă – cadru;
- Şuruburile pentru blocaj să fie cu
vîrf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite

33100000-1
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15.00Bucată27.32 Obturator inox - Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

28 Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de
Humerus

2.00Bucată28.1 Tija UMAR diametrul 7 mm titan  Lungimea 180
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;

33100000-1
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2.00Bucată28.1 Tija UMAR diametrul 7 mm titan - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

2.00Bucată28.2 Tija UMAR diametrul 7 mm  titan  Lungimea 200
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu

33100000-1
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2.00Bucată28.2 Tija UMAR diametrul 7 mm  titan şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

3.00Bucată28.3 Tija UMAR diametrul 7 mm   titan   Lungimea 220
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;

33100000-1
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3.00Bucată28.3 Tija UMAR diametrul 7 mm   titan - Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre

33100000-1
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3.00Bucată28.3 Tija UMAR diametrul 7 mm   titan de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

3.00Bucată28.4 Tija UMAR diametrul 7 mm   titan  Lungimea 240
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite

33100000-1
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3.00Bucată28.4 Tija UMAR diametrul 7 mm   titan - Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

3.00Bucată28.5 Tija UMAR diametrul 7 mm   titan  Lungimea 260
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-

33100000-1



pag. 555

CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată28.5 Tija UMAR diametrul 7 mm   titan 8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

2.00Bucată28.6 Tija UMAR diametrul 7 mm   titan  Lungimea 280
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm

33100000-1
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2.00Bucată28.6 Tija UMAR diametrul 7 mm   titan ;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

2.00Bucată28.7 Tija UMAR diametrul 8 mm titan  Lungimea 180
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul

33100000-1
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2.00Bucată28.7 Tija UMAR diametrul 8 mm titan humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul

33100000-1
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2.00Bucată28.7 Tija UMAR diametrul 8 mm titan beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

2.00Bucată28.8 Tija UMAR diametrul 8 mm titan  Lungimea 200
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite

33100000-1
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2.00Bucată28.8 Tija UMAR diametrul 8 mm titan - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

3.00Bucată28.9 Tija UMAR diametrul 8 mm titan   Lungimea 220
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de

33100000-1
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3.00Bucată28.9 Tija UMAR diametrul 8 mm titan instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

3.00Bucată28.10 Tija UMAR diametrul 8 mm titan  Lungimea 240
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină

33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

3.00Bucată28.10 Tija UMAR diametrul 8 mm titan elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

3.00Bucată28.11 Tija UMAR diametrul 8 mm titan  Lungimea 260
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri

33100000-1
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3.00Bucată28.11 Tija UMAR diametrul 8 mm titan cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite

33100000-1
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3.00Bucată28.11 Tija UMAR diametrul 8 mm titan anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

2.00Bucată28.12 Tija UMAR diametrul 8 mm titan  Lungimea 280
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
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2.00Bucată28.12 Tija UMAR diametrul 8 mm titan pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

30.00Bucată28.13 Obturator titan standart
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;

33100000-1
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30.00Bucată28.13 Obturator titan - Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

25.00Bucată28.14 Surub   3,5 mm, zavorire distala titan L - 24 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de

33100000-1
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25.00Bucată28.14 Surub   3,5 mm, zavorire distala titan reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

25.00Bucată28.15 Surub   3,5 mm, zavorire distala titan L - 26 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

25.00Bucată28.15 Surub   3,5 mm, zavorire distala titan - Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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25.00Bucată28.15 Surub   3,5 mm, zavorire distala titan -33100000-1

10.00Bucată28.16 Surub   3,5 mm, zavorire distala  titan L-28 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin

33100000-1
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10.00Bucată28.16 Surub   3,5 mm, zavorire distala  titan semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

15.00Bucată28.17 Surub   4,5 mm, zavorire proximala titan L - 36 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);

33100000-1
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15.00Bucată28.17 Surub   4,5 mm, zavorire proximala titan - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

15.00Bucată28.18 Surub   4,5 mm, zavorire proximala titan L- 38 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată

33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

15.00Bucată28.18 Surub   4,5 mm, zavorire proximala titan în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

5.00Bucată28.19 Surub   4,5 mm, zavorire proximala titan L - 40 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300

33100000-1
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5.00Bucată28.19 Surub   4,5 mm, zavorire proximala titan mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1
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15.00Bucată28.20 Surub   5 mm, zavorire proximala titan L- 38 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau

33100000-1
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15.00Bucată28.20 Surub   5 mm, zavorire proximala titan în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

20.00Bucată28.21 Surub   5 mm, zavorire proximala  titan L - 40 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după

33100000-1
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20.00Bucată28.21 Surub   5 mm, zavorire proximala  titan dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

15.00Bucată28.22 Surub   5 mm, zavorire proximala titan L - 42 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de

33100000-1
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15.00Bucată28.22 Surub   5 mm, zavorire proximala titan acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

10.00Bucată28.23 Surub   5 mm, zavorire proximala titan L - 44 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material titan

33100000-1



pag. 577

CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată28.23 Surub   5 mm, zavorire proximala titan - Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

29 Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată de
Humerus
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată29.1 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox  Lungimea 180
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau

33100000-1



pag. 579

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
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2.00Bucată29.1 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată29.2 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox  Lungimea 200
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2.00Bucată29.2 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată29.3 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox   Lungimea 220
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

3.00Bucată29.3 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată29.4 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox  Lungimea 240
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox

33100000-1
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

3.00Bucată29.4 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox - Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată29.5 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox  Lungimea 260
- Ofertantul va prezenta variant

33100000-1
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3.00Bucată29.5 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei

33100000-1
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3.00Bucată29.5 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată29.6 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox  Lungimea 280
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a

33100000-1
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2.00Bucată29.6 Tija UMAR diametrul 7 mm   inox contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată29.7 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox  Lungimea 180
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;

33100000-1
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2.00Bucată29.7 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox - Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată29.8 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox  Lungimea 200
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm

33100000-1
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2.00Bucată29.8 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox ;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată29.9 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox   Lungimea 220
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei

33100000-1
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3.00Bucată29.9 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă

33100000-1
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3.00Bucată29.9 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată29.10 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox  Lungimea 240
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de

33100000-1
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3.00Bucată29.10 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

3.00Bucată29.11 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox  Lungimea 260
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea

33100000-1
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3.00Bucată29.11 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

2.00Bucată29.12 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox  Lungimea 280
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru

33100000-1
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2.00Bucată29.12 Tija UMAR diametrul 8 mm   inox compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30.00Bucată29.13 Obturator inox standart
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design

33100000-1
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30.00Bucată29.13 Obturator inox care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională

33100000-1
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30.00Bucată29.13 Obturator inox (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

25.00Bucată29.14 Surub   3,5 mm, zavorire distala inox L - 24 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1



pag. 595

CantitateaUnitatea de
măsura

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

25.00Bucată29.14 Surub   3,5 mm, zavorire distala inox corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

25.00Bucată29.15 Surub   3,5 mm, zavorire distala inox L - 26 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;

33100000-1
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25.00Bucată29.15 Surub   3,5 mm, zavorire distala inox - Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată29.16 Surub   3,5 mm, zavorire distala inox L-28 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu

33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Bucată29.16 Surub   3,5 mm, zavorire distala inox şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată29.17 Surub   4,5 mm, zavorire proximala inox L - 36 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;

33100000-1
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15.00Bucată29.17 Surub   4,5 mm, zavorire proximala inox - Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre

33100000-1
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15.00Bucată29.17 Surub   4,5 mm, zavorire proximala inox de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată29.18 Surub   4,5 mm, zavorire proximala inox L- 38 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite

33100000-1
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15.00Bucată29.18 Surub   4,5 mm, zavorire proximala inox - Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

5.00Bucată29.19 Surub   4,5 mm, zavorire proximala inox L - 40 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-

33100000-1
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5.00Bucată29.19 Surub   4,5 mm, zavorire proximala inox 8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată29.20 Surub   5 mm, zavorire proximala  inox L- 38 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm

33100000-1
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15.00Bucată29.20 Surub   5 mm, zavorire proximala  inox ;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

20.00Bucată29.21 Surub   5 mm, zavorire proximala  inox L - 40 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul

33100000-1
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20.00Bucată29.21 Surub   5 mm, zavorire proximala  inox humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul

33100000-1
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20.00Bucată29.21 Surub   5 mm, zavorire proximala  inox beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

15.00Bucată29.22 Surub   5 mm, zavorire proximala  inox L - 42 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de
instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite

33100000-1
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15.00Bucată29.22 Surub   5 mm, zavorire proximala  inox - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

10.00Bucată29.23 Surub   5 mm, zavorire proximala  inox L - 44 mm
- Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design
care permite implantarea fără
alezaj;
- Să potă fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie pentru capul şi colul
humeral, cu posibilitate de zăvorîre
în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0
mm;
- Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300
mm ;
- Material inox
- Să prezinte obturatoare de minim
5 dimensiuni cu increment de 5 mm
;
- Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ;
- Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm
;
- Instrumentariul să conţină
elemente de ochire distală pentru
toate găurile cu posibilitate de
reglaj fin ;
- Trusa de instrumente să fie livrată
în custodie ;
- Instrumentariul şi tijele să fie de
acelaşi producător şi să aibă
marcajul producătorului ;
- Instrumentariul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ;
- Instrumentariul să conţină
alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm.
- Componentele pieselor de

33100000-1
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10.00Bucată29.23 Surub   5 mm, zavorire proximala  inox instrumentar să aibă poziţii bine
definite în trusă;
- Şuruburile de blocaj să aibă vîrf
tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

30 Fixatoare pentru stabilizarea ligamentului
incrucisat anterior

10.00Bucată30.1 Implant femural Implant femural:
- implant femural din titan de forma
dreptunghiulara, prevazut cu o
bucla continua de poliester, complet
inextensibila;
- implant prevazut cu 4 orificii de
sutura, doua dintre ele pentru
fixarea buclei chirurgical iar
celelaltedouapentrufirele de
tractiune;
- implantul din titan sa se
pozitionezepecorticalalatero –
externa;
- sa fie prevazut cu bucla continua
din poliester (completinextensibila)
cu celputin
10dimensiunicuprinseintre 10 si 60
mm, din 5 in 5 mm;
- sa asigurefixareape un canal de
maxim 4.5 mm;
- implantulfemuralsa se
autoblocheze la iesirea din femur;
- sa fie disponibil in
maimultevariante : pentruvarianta
semitendinos, pentruvariantaos –
tendon – os,

33100000-1
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10.00Bucată30.1 Implant femural pentrutunelefemuralescurte (tip
potcoava) care
saasigureumplereacompleta a
canaluluifemural cu grefa;
- sapoata fi livratsi in varianta de
extensie a suprafetei de contact cu
corticala externa de celputin 20
mm;
- sa se livrezesterilimpreuna cu
celputin 2 fire de sutura din fibra de
polietilena UHMW : un fir
pentrutractiune (#5) si un fir
pentrupozitionare (#2);
- în implantaresa se
poatafolosiburghiu rigid de 4,5mm.
Implant tibial :
- Suruburi de
interferentabioresorbabile cu cap
hemisferic, varf conic, filet rotunjit,
filetulfiindpetotalungimeasurubului;
- Confectionatdintr-un material
PLLA (polietilenarezorbabila), care
ii conferarezistenta maxima;
- Suntcanulate cu diametrul de
1,5mm pentrubrosa de 1,5mm;
- suruburilesuntdisponibile in 6
diametre:7, 8, 9, 10, 11 si 12;
- lungimicuprinseintre 25 si 35mm,
cu pas de 5mm;
- suruburilesuntdisponibilesi in
varianta cu filet inversat;
- sunt sterile, de unicafolosintasi in
ambalaj individual;
- ambalate in folie de aluminiu cu
ambalaj standard international
specific
materialelorimplantabilebioresorba
bile;
-
prezintafolieautocolantapentruidenti
ficareaprodusului;
- se livreaza impreuna cu
surubelnita speciala cu profil in
forma hexagonala, care va intra in
surub in toata adancimea acestuia.

33100000-1

10.00Bucată30.2 Implant tibial Implant femural:
- implant femural din titan de forma
dreptunghiulara, prevazut cu o
bucla continua de poliester, complet
inextensibila;
- implant prevazut cu 4 orificii de
sutura, doua dintre ele pentru
fixarea buclei chirurgical iar
celelaltedouapentrufirele de
tractiune;
- implantul din titan sa se
pozitionezepecorticalalatero –
externa;
- sa fie prevazut cu bucla continua
din poliester (completinextensibila)
cu celputin
10dimensiunicuprinseintre 10 si 60
mm, din 5 in 5 mm;
- sa asigurefixareape un canal de

33100000-1
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10.00Bucată30.2 Implant tibial maxim 4.5 mm;
- implantulfemuralsa se
autoblocheze la iesirea din femur;
- sa fie disponibil in
maimultevariante : pentruvarianta
semitendinos, pentruvariantaos –
tendon – os,
pentrutunelefemuralescurte (tip
potcoava) care
saasigureumplereacompleta a
canaluluifemural cu grefa;
- sapoata fi livratsi in varianta de
extensie a suprafetei de contact cu
corticala externa de celputin 20
mm;
- sa se livrezesterilimpreuna cu
celputin 2 fire de sutura din fibra de
polietilena UHMW : un fir
pentrutractiune (#5) si un fir
pentrupozitionare (#2);
- în implantaresa se
poatafolosiburghiu rigid de 4,5mm.
Implant tibial :
- Suruburi de
interferentabioresorbabile cu cap
hemisferic, varf conic, filet rotunjit,
filetulfiindpetotalungimeasurubului;
- Confectionatdintr-un material
PLLA (polietilenarezorbabila), care
ii conferarezistenta maxima;
- Suntcanulate cu diametrul de
1,5mm pentrubrosa de 1,5mm;
- suruburilesuntdisponibile in 6
diametre:7, 8, 9, 10, 11 si 12;
- lungimicuprinseintre 25 si 35mm,
cu pas de 5mm;
- suruburilesuntdisponibilesi in
varianta cu filet inversat;
- sunt sterile, de unicafolosintasi in
ambalaj individual;
- ambalate in folie de aluminiu cu
ambalaj standard international
specific
materialelorimplantabilebioresorba
bile;
-
prezintafolieautocolantapentruidenti
ficareaprodusului;
- se livreaza impreuna cu
surubelnita speciala cu profil in
forma hexagonala, care va intra in
surub in toata adancimea acestuia.

33100000-1

31 Pensă Schultz (autor)
8.00Bucată31.1 Pensă Schultz (autor)  - Pentru asigurarea compatibilității

instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede

33100000-1
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8.00Bucată31.1 Pensă Schultz (autor) termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională

33100000-1
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solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

8.00Bucată31.1 Pensă Schultz (autor) (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

12.00Bucată31.2 Pensă AO maleolare  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea

33100000-1
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12.00Bucată31.2 Pensă AO maleolare instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

6.00Bucată31.3 -T-handle pentru fise Schanz  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având

33100000-1
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6.00Bucată31.3 -T-handle pentru fise Schanz următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

6.00Pereche31.4 Chei p/u lacati la ap.de fixare externa  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea

33100000-1



pag. 613

CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Pereche31.4 Chei p/u lacati la ap.de fixare externa cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
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6.00Pereche31.4 Chei p/u lacati la ap.de fixare externa producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

12.00Bucată31.5 Cleste(taetor)p/u brose  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
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12.00Bucată31.5 Cleste(taetor)p/u brose conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-
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4.00Bucată31.6 Cleste(taetor) p/u fise Schanz  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%

33100000-1



pag. 616

CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată31.6 Cleste(taetor) p/u fise Schanz - Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

12.00Bucată31.7 Masina de gaurit, medicala, cu cate 2
acumulatoare

 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12.00Bucată31.7 Masina de gaurit, medicala, cu cate 2
acumulatoare

rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12.00Bucată31.7 Masina de gaurit, medicala, cu cate 2
acumulatoare

anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

4.00Bucată31.8 Troacar pentru fise Schanz la 4,0mm.si
3,0mm.(1:1)

 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată31.8 Troacar pentru fise Schanz la 4,0mm.si
3,0mm.(1:1)

oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

4.00Bucată31.9 Fixatoare de os plate, mici si mijlocii, drepte si
sub unghi

 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată31.9 Fixatoare de os plate, mici si mijlocii, drepte si
sub unghi

- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

6.00Bucată31.10 Forceps  de reducere a  fracturii ascutit mic si
mijlociu

 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată31.10 Forceps  de reducere a  fracturii ascutit mic si
mijlociu

- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată31.10 Forceps  de reducere a  fracturii ascutit mic si
mijlociu

33100000-1

3.00Bucată31.11 Forceps de reducere a fracturii ascutit cu olive
pe branse mic si mijlociu

 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru

33100000-1



pag. 623

CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată31.11 Forceps de reducere a fracturii ascutit cu olive
pe branse mic si mijlociu

produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

10.00Bucată31.12 Burghiu  l-200-250mm., la diametru 2,0mm.  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată31.12 Burghiu  l-200-250mm., la diametru 2,0mm. - P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

30.00Bucată31.13 Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm;  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată31.13 Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm; lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

30.00Bucată31.14 Burghiu l-200-250mm., la diametru   3,2mm.  - Pentru asigurarea compatibilității33100000-1
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30.00Bucată31.14 Burghiu l-200-250mm., la diametru   3,2mm. instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau

33100000-1



pag. 627

CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată31.14 Burghiu l-200-250mm., la diametru   3,2mm. pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

6.00Bucată31.15 Burghiu l-200-250mm., la diametru   3,5mm.
canulat

 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui

33100000-1
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6.00Bucată31.15 Burghiu l-200-250mm., la diametru   3,5mm.
canulat

instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

20.00Bucată31.16 Burghiu  l-200-250mm., la diametru  4,5mm.  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod

33100000-1
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20.00Bucată31.16 Burghiu  l-200-250mm., la diametru  4,5mm. obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

10.00Bucată31.17 Burghiu  canulat l-300mm la diam. 4,5mm.  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie

33100000-1
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10.00Bucată31.17 Burghiu  canulat l-300mm la diam. 4,5mm. fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila

33100000-1
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10.00Bucată31.17 Burghiu  canulat l-300mm la diam. 4,5mm. participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

10.00Bucată31.18 Burghiu  canulat l-300mm la diam. 3,5mm.  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul

33100000-1
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10.00Bucată31.18 Burghiu  canulat l-300mm la diam. 3,5mm. catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

10.00Bucată31.19 Burghiu  canulat l-300mm la diam. 2,5mm.  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul

33100000-1
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10.00Bucată31.19 Burghiu  canulat l-300mm la diam. 2,5mm. producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

10.00Bucată31.20 Cleste cu falci plate  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;

33100000-1
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10.00Bucată31.20 Cleste cu falci plate - Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei

33100000-1
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10.00Bucată31.20 Cleste cu falci plate electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

12.00Bucată31.21 Şurubelniţă hexagonală D. 2,0mm  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu

33100000-1
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12.00Bucată31.21 Şurubelniţă hexagonală D. 2,0mm se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

12.00Bucată31.22 Şurubelniţă hexagonală D.3,5mm  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine

33100000-1
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12.00Bucată31.22 Şurubelniţă hexagonală D.3,5mm - Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

12.00Bucată31.23 Şurubelniţă hexagonală D.4,5mm  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;

33100000-1
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12.00Bucată31.23 Şurubelniţă hexagonală D.4,5mm - Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de

33100000-1
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12.00Bucată31.23 Şurubelniţă hexagonală D.4,5mm circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

3.00Bucată31.24 Şurubelniţă canulată hexagonală D 3,5mm  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după

33100000-1
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3.00Bucată31.24 Şurubelniţă canulată hexagonală D 3,5mm dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

3.00Bucată31.25 Şurubelniţă canulată hexagonală D 4,5 mm   - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie

33100000-1
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3.00Bucată31.25 Şurubelniţă canulată hexagonală D 4,5 mm confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

6.00Bucată31.26 Şurubelniţă canulată hexagonală D6.5 mm  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,

33100000-1
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6.00Bucată31.26 Şurubelniţă canulată hexagonală D6.5 mm precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre

33100000-1
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6.00Bucată31.26 Şurubelniţă canulată hexagonală D6.5 mm de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

15.00Bucată31.27 Ghid p/u burhiu 2,8mm (placi blocate)  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului

33100000-1
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15.00Bucată31.27 Ghid p/u burhiu 2,8mm (placi blocate) - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

15.00Bucată31.28 Ghid p/u burhiu 4,3mm (placi blocate)  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):

33100000-1
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15.00Bucată31.28 Ghid p/u burhiu 4,3mm (placi blocate) - C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

15.00Bucată31.29 Ghid p/u burhiu 2,0mm (placi blocate)  - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție,
spălare și sterilizare,  toate
instrumentele din fiecare lot să fie
fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor
se va face pe tot lotul;
- Instrumentele trebuie să posede
rezistență sporită la uzura
mecanică;
- Instrumentele trebuie să posede
termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea
cu vapori până la temperatura
134°C;
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată31.29 Ghid p/u burhiu 2,0mm (placi blocate) - Instrumentele trebuie să posede
rezistență la prelucrarea cu soluțiile
dezinfectante, utilizate in instituția
medicală;
- Suprafața instrumentelor trebuie
să fie mată (pentru a nu reflecta
lumina în ochii personalului
medical);
- Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul
producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie
confecționate din oțel inox, având
următoarea componență (minimum
– maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea
descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la
momentul deschiderii licitației
obligatoriu se va prezenta originalul
catalogului poligrafic al
producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu
se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte
schimbul  de implante după
dimensiuni, la necesitatea
instituției, în caz de adjudecare a
contractului
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

15.00Bucată31.29 Ghid p/u burhiu 2,0mm (placi blocate) produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
-

33100000-1

32 Instrumentar p/u Ligamentoplastie a
Genunchiului - LIA

1.00Bucată32.1 - ghid femural Reglabil, cu brat tip “Elbow” si varf
angulat, pentru o mai buna fixare pe
corticala
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată32.1 - ghid femural conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată32.2 - set burghie femurale Burghie cu parte taietoare mica,
gradate, cu dimensiuni intre 5mm si
12mm cu pas de 1mm, inclusiv
diametrele 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm
si 8.5mm pentru respectarea
principiului “press-fit”
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată32.2 - set burghie femurale spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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1.00Bucată32.3 - set burghie tibiale Burghie cu parte taietoare mare,
gradate, cu dimensiuni intre 5mm si
12mm cu pas de 1mm, inclusiv
diametrele 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm
si 8.5mm pentru respectarea
principiului “press-fit”
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată32.3 - set burghie tibiale ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată32.3 - set burghie tibiale de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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1.00Bucată32.4 - maner universal Pentru folosirea offset-urilor (in
cazul tehnicii transtibiale) sau a
tepuselor de microfracturi
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată32.4 - maner universal conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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1.00Bucată32.5 - offset femural Cu dimensiuni intre 0 – 7mm,
codate pe culori
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată32.5 - offset femural nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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1.00Bucată32.6 - chiureta notchplastie Pentru realizarea notchplastiei
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial

33100000-1



pag. 654

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată32.6 - chiureta notchplastie colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată32.7 - bloc de masurare Pentru masurarea diametrului
grefei, intre 5 – 12mm, cu pas de

33100000-1
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1.00Bucată32.7 - bloc de masurare 0.5mm
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru

33100000-1
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1.00Bucată32.7 - bloc de masurare produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată32.8 - tepuse pentru microfracturi Cu angulatie si grosime diferita –
20, 40 si 90 de grade, subtiri sau
groase
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena

33100000-1
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1.00Bucată32.8 - tepuse pentru microfracturi UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată32.9 - stripper Varianta deschisa si inchisa
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din

33100000-1
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1.00Bucată32.9 - stripper aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată32.10 - brosa cu ureche Pentru tractiunea grefei prin canale,
lungime de 378mm, diametru
2.7mm
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a

33100000-1
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1.00Bucată32.10 - brosa cu ureche gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de

33100000-1
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1.00Bucată32.10 - brosa cu ureche circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată32.11 - brosa- surub tibial Brosa elastica, cu capete rotunjite,
si marcare cu laser, lungime
305mm
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si

33100000-1
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1.00Bucată32.11 - brosa- surub tibial ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată32.12 - joja masurare canal femural Joja gradata pentru masurarea
lungimii tunelului femural
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca

33100000-1
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1.00Bucată32.12 - joja masurare canal femural inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată32.13 - rigla canal Rigla pentru masurarea diametrelor
tunelurilor si a adancimilor
defectelor osoase, gradata intre 0 –
10mm pentru diametru tunel, si
intre 0 – 24mm pentru adanciume
defect, codat pe culori
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,

33100000-1
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1.00Bucată32.13 - rigla canal reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
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1.00Bucată32.13 - rigla canal producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată32.14 - burghiu pentru fixare femurala Burghiu de diametru 4,5mm canulat
cu 2.7mm, gradat, pentru realizarea
tunelului femural la fixarea
femurala prin suspensie
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de

33100000-1
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1.00Bucată32.14 - burghiu pentru fixare femurala conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată32.15 -șeiver cu set de lame Unitatea de control,piesa de mana
Standart
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner

33100000-1
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1.00Bucată32.15 -șeiver cu set de lame nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată32.16 -mușcator plat-lat drept Mușcator plat-lat drept –Duckbill
Maulform
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
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1.00Bucată32.16 -mușcator plat-lat drept capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

33 Instrumentar p/u suturarea capsulo-
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ligamentara de umar
1.00Bucată33.1 - switching stick Brosa pentru pastrarea portalului

Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau

33100000-1
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1.00Bucată33.1 - switching stick pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.2 - palpator Gradat
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele

33100000-1
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1.00Bucată33.2 - palpator sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.3 - pense suture passer Cu variante dreapta, curbata la 45
de grade stanga / dreapta, 35 de
grade in sus, cu maner drept sau de
pensa
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea

33100000-1
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1.00Bucată33.3 - pense suture passer primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.4 - crochet hook Carlig tip croseta, pentru prinderea
suturilor
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :

33100000-1
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1.00Bucată33.4 - crochet hook instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă

33100000-1
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1.00Bucată33.4 - crochet hook în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.5 - pense grasper Pense tip grasper pentru
recuperarea de corpi liberi
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
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1.00Bucată33.5 - pense grasper ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.6 - impingator de noduri Pentru impingerea nodurilor
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
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1.00Bucată33.6 - impingator de noduri una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.7 - bisturiucutit pentru taieresutura si tesut Pentru  taiere suturei si tesuturilor
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
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1.00Bucată33.7 - bisturiucutit pentru taieresutura si tesut GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare
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1.00Bucată33.8 - raspa taietoare Pentru desprinderea labrumului, in
instabilitate (inclusiv bankart, slap)
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
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1.00Bucată33.8 - raspa taietoare pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.9 - pensa suture passer pentru coafa Pentru trecerea suturii prin coafa
rotatorilor, si recuperarea acesteia
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
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pag. 679

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată33.9 - pensa suture passer pentru coafa UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.10 - tepusa Pentru pregatirea locului de insertie
a ancorelor
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
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1.00Bucată33.10 - tepusa implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.11 - pensa pentru taiere sutura Pensa pentru taierea firelor de
sutura
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
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1.00Bucată33.11 - pensa pentru taiere sutura gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
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1.00Bucată33.11 - pensa pentru taiere sutura circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.12 - ghid burghiu Ghid cu fixare ferma pe os, pentru
insertia ancorelor
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată33.12 - ghid burghiu tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.13 - burghiu Burghiu de diverse diametre, pentru
pregatirea inserarii ancorelor cu
filetare
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată33.13 - burghiu inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

1.00Bucată33.14 - tava instrumentar Tava pentru sterilizare instrumentar
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată33.14 - tava instrumentar reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată33.14 - tava instrumentar33100000-1

1.00Bucată33.15  - set pentru aplicarea ancorelor set ancore
Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni
SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA :
instabilitatea laterala si mediala a
gleznei, repararea tendonului
Achilean, tratamentul chirurgical al
hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale,
reconstructii mediotarsiene; COT,
MANA : ligamentul scafolunar,
repararea ligamentelor colaterale
ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-
capsulare : ligamentul medial
colateral, ligamentul lateral
colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului
iliotibial, realiniere patelara inclusiv
avansarea vastului medial.
Caracteristici : pentru fixarea
primara sau secundara a tesuturilor;
implantul sa fie confectionat din
aliaj de titan; autofiletanta, filet cu
pas larg; pentru o fixare mai buna,
ancora sa prezinte doua filete care
incep in partea superioara a ancorei
din puncte opuse si merg in paralel
pe toata lungimea ancorei, iar
spirele filetului alterneaza ca
inaltime (o spira inalta, una joasa,
una inalta, una joasa, etc.);
preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana,  3.5mm
pentru instabilitate umar (inclusiv
Bankart, SLAP), 5.0mm pentru
coafa si genunchi, 6.5mm pentru
revizie; ambalata steril; sutura
atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele
sa contina intre una si doua suturi
iar grosimea suturii sa fie de #2;
ancorele sa fie disponibile si in
dimensiunea de 5.0mm si 6.5mm;
ancorele sa fie disponibile si in
varianta absorbabila din PLLA; sa
fie livrate impreuna cu burghiu si
ghid de introducere pentru fiecare
tip de ancora
- Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată33.15  - set pentru aplicarea ancorelor produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite
anterior, în termen de o lună de la
solicitare

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
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 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.4) - original– confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de
calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi
confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea
documentelor confirmative, cu indicarea paginei din
pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul
produsului (emise de producător). Agentul economic
va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică
textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele
de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu
anexele corespunzătoare.

Da

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

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

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.5) - original– confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.3) - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

11 Raportul financiar Raportul financiar/situație financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform Formularului electronic plasat pe
site (www.capcs/dispozitive medicale/anunturi
licitatii)confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.1 în format electronic pe suport CD
împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F
4.1 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu
informația prezentată în format electronic.

Da

16 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform Formularului electronic plasat pe
site (www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.2 în format electronic pe suport CD
împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F
4.2 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu
informația prezentată în format electronic.

Da

17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; Da
18 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi

ştampilei Participantului;
Da

19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

–copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

20 Licenţa de activitate conform legislaţiei -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

21 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul personal)

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

22 Mostre -la solicitarea autorității contractante/beneficiarului în
decurs de 5 zile după solicitare

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: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1
Tel.: office@capcs.md022884325 ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: OLIEVSCHI IGOR, Șef, secția achiziții dispozitive medicale

Setul de documente poate fi primit la adresa: www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

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.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: achiziționare implanturi traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP
Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2018

1.3. Numărul procedurii: 18/01337
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
27 din 06.04.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1.11. Destinatarul: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884325 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: OLIEVSCHI IGOR

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Plăci și șuruburi pentru osteosinteza
fracturilor



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 2/520

1.1 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 150.00 Lungimea-16 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.2 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 200.00 Lungimea-18 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.3 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 250.00 Lungimea-20 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.4 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 300.00 Lungimea-22 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.5 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 200.00 Lungimea-24 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.6 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 200.00 Lungimea-26 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.7 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 100.00 Lungimea-28 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.8 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 100.00 Lungimea-32 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.9 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 100.00 Lungimea-34 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.10 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 100.00 Lungimea-36 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.11 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 60.00 Lungimea-40 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.12 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 30.00 Lungimea-42 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.13 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 30.00 Lungimea-44 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.14 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 30.00 Lungimea-46 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.15 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 30.00 Lungimea-48 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.16 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 3,5mm

Bucată 30.00 Lungimea-50 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 10/520

1.17 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 50.00 Lungimea-22 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.18 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 60.00 Lungimea-24 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.19 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 70.00 Lungimea-26 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.20 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 150.00 Lungimea-28 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.21 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 200.00 Lungimea-30 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.22 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 200.00 Lungimea-32 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.23 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 260.00 Lungimea-34 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.24 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 300.00 Lungimea-36 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.25 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 290.00 Lungimea-38 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.26 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 450.00 Lungimea-40 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.27 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 450.00 Lungimea-42 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.28 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 180.00 Lungimea-44 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.29 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 150.00 Lungimea-46 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.30 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 100.00 Lungimea-48 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.31 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 100.00 Lungimea-50 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.32 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 100.00 Lungimea-52 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.33 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 100.00 Lungimea-54 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.34 33100000-1 Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant
diam. 4,5mm

Bucată 100.00 Lungimea-56 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 19/520

1.35 33100000-1 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Bucată 40.00 Lungimea-40mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.36 33100000-1 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Bucată 40.00 Lungimea-50 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.37 33100000-1 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Bucată 50.00 Lungimea-55 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.38 33100000-1 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Bucată 60.00 Lungimea-60 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.39 33100000-1 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Bucată 40.00 Lungimea-65mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.40 33100000-1 Şurub maleolar autotarodant diam. 4,5 mm Bucată 40.00 Lungimea-70 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.41 33100000-1 Şurub canulat, diam. 3,5 mm Bucată 20.00 Lungimea-25 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.42 33100000-1 Şurub canulat, diam. 3,5 mm Bucată 20.00 Lungimea-30 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.43 33100000-1 Şurub canulat, diam. 3,5 mm Bucată 30.00 Lungimea-35 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.44 33100000-1 Şurub canulat, diam. 3,5 mm Bucată 40.00 Lungimea-40 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.45 33100000-1 Şurub canulat, diam. 3,5 mm Bucată 30.00 Lungimea-45 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.46 33100000-1 Şurub canulat, diam. 3,5 mm Bucată 20.00 Lungimea-50 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.47 33100000-1 Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm Bucată 10.00 Lungimea-10 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.48 33100000-1 Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm Bucată 10.00 Lungimea-12 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.49 33100000-1 Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm Bucată 10.00 Lungimea-14 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.50 33100000-1 Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm Bucată 10.00 Lungimea-16 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.51 33100000-1 Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm Bucată 10.00 Lungimea-18 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.52 33100000-1 Surub cortical autotarodant diam. 2,0 mm Bucată 10.00 Lungimea-20 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.53 33100000-1 Şurub canulat, diam. 4,5 mm Bucată 20.00 Lungimea 35mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.54 33100000-1 Şurub canulat, diam. 4,5 mm Bucată 20.00 Lungimea- 40 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.55 33100000-1 Şurub canulat, diam. 4,5 mm Bucată 20.00 Lungimea- 45mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.56 33100000-1 Şurub canulat, diam. 4,5 mm Bucată 20.00 Lungimea - 50 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.57 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 10.00 16,0mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.58 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 10.00 18,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.59 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 10.00 20,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.60 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 10.00 22,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.61 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 75.00 24,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.62 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 95.00 -26,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.63 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 125.00 -28,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.64 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 65.00 -30,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.65 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 25.00 32.0mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.66 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 10.00 34,0mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.67 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 15.00 36,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.68 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 10.00 38,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.69 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 60.00 40,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.70 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 30.00 42,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.71 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 25.00 44,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.72 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 25.00 46,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.73 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 15.00 48,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.74 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 5.00 50,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.75 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
2,7mm:

Bucată 5.00 52,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.76 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 270.00 16,0mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.77 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 330.00 18,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.78 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 230.00 20,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.79 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 220.00 22,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.80 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 270.00 24,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.81 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 110.00 -26,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.82 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 130.00 -28,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.83 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 85.00 -30,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.84 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 50.00 32.0mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.85 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 60.00 34,0mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.86 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 60.00 36,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.87 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 60.00 38,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.88 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 85.00 40,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.89 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 60.00 42,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.90 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
3,5mm:

Bucată 20.00 44,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.91 33100000-1 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

Bucată 60.00 36,0mm lungime - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.92 33100000-1 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

Bucată 60.00 38,0mm.lungime - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.93 33100000-1 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

Bucată 120.00 40,0mm.lungime - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.94 33100000-1 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

Bucată 60.00 42,0mm.lungime - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.95 33100000-1 Suruburi blocante autotarodante Spongioase
3,5 mm

Bucată 60.00 44,0mm.lungime - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.96 33100000-1 Suruburi blocante autotarodante corticale
4,0mm:

Bucată 200.00 -32,0 mm.lungime - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.97 33100000-1 Suruburi blocante autotarodante corticale
4,0mm:

Bucată 150.00 -34,0 mm.lungime - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.98 33100000-1 Suruburi blocante autotarodante corticale
4,0mm:

Bucată 100.00 -36,0 mm.lungime - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.99 33100000-1 Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate Bucată 80.00 -40,0 mm.lungime - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.100 33100000-1 Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate Bucată 50.00 -45,0 mm.lungime - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.101 33100000-1 Suruburi spongioase 4.0mm.total filetate Bucată 50.00 -50,0 mm.lungime - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.102 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 20.00 24,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.103 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 30.00 -26,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.104 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 50.00 -28,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.105 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 50.00 -30,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.106 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 40.00 32.0mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.107 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 20.00 34,0mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.108 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 20.00 36,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.109 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 80.00 38,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.110 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 110.00 40,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.111 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 110.00 42,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.112 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 60.00 44,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.113 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 40.00 46,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.114 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 30.00 48,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.115 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 30.00 50,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.116 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 30.00 52,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.117 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 40.00 54.0mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.118 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 40.00 56,0mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.119 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 40.00 58,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.120 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 50.00 60,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.121 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 55.00 65,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.122 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 90.00 70,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.123 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 70.00 75,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.124 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 35.00 80,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.125 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 35.00 85,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.126 33100000-1 Suruburi corticale blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 10.00 90,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.127 33100000-1 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 10.00 60,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.128 33100000-1 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 20.00 65,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.129 33100000-1 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 30.00 70,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.130 33100000-1 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 30.00 75,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.131 33100000-1 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 20.00 80,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.132 33100000-1 Suruburi spongioase blocante autotarodante
5,0mm:

Bucată 20.00 85,0 mm. - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.133 33100000-1 Suruburi corticale canulate autotarodante
4,0 mm:

Bucată 20.00 40,0 mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.134 33100000-1 Suruburi corticale canulate autotarodante
4,0 mm:

Bucată 30.00 45,0 mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.135 33100000-1 Suruburi corticale canulate autotarodante
4,0 mm:

Bucată 20.00 50,0 mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.136 33100000-1 Suruburi corticale canulate autotarodante
4,0 mm:

Bucată 10.00 55,0 mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.137 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Bucată 10.00 Lungimea-35 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.138 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Bucată 10.00 Lungimea-40 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.139 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Bucată 30.00 Lungimea-45 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.140 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Bucată 10.00 Lungimea-70 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.141 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Bucată 10.00 Lungimea-75 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.142 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Bucată 20.00 Lungimea-80 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.143 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Bucată 20.00 Lungimea-85 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.144 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Bucată 20.00 Lungimea-90 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.145 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Bucată 20.00 Lungimea-95 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.146 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 16 mm,

Bucată 10.00 Lungimea-100 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.147 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 10.00 Lungimea-40 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.148 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 20.00 Lungimea-50 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.149 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 20.00 Lungimea-55 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.150 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 30.00 Lungimea-60 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.151 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 30.00 Lungimea-65 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.152 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 50.00 Lungimea-70 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 78/520

1.153 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 80.00 Lungimea-75 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.154 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 80.00 Lungimea-80 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.155 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 70.00 Lungimea-85 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.156 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 60.00 Lungimea-90 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.157 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 40.00 Lungimea-95 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.158 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, Filet 32 mm,

Bucată 40.00 Lungimea-100 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.159 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, filet total

Bucată 10.00 Lungimea-25 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.160 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, filet total

Bucată 10.00 Lungimea-30 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.161 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, filet total

Bucată 10.00 Lungimea-35 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.162 33100000-1 Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant
diam. 6,5mm, filet total

Bucată 20.00 Lungimea-45 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.163 33100000-1 Placă îngustă cu contact limitat Bucată 20.00 Grosime 4,2mm., lăţime 13,5 mm, cu 10
orificii de fixare cu şurub ø 4,5 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.164 33100000-1 Placă îngustă cu contact limitat Bucată 20.00 Grosime 4,2mm., lăţime 13,5 mm cu 9
orificii fixare cu şurub ø 4,5 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.165 33100000-1 Placă îngustă cu contact limitat Bucată 20.00 Grosime 4,2mm., lăţime 13,5 mm, cu 12
orificii fixare cu şurub ø 4,5 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.166 33100000-1 Placă îngustă cu contact limitat Bucată 10.00 Grosime 3,3mm., lăţime 11 mm, cu 7
orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.167 33100000-1 Placă îngustă cu contact limitat Bucată 30.00 Grosime 3,3mm., lăţime 11 mm, cu 8
orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.168 33100000-1 Placă îngustă cu contact limitat Bucată 20.00 Grosime 3,3mm., lăţime 11 mm, cu 10
orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.169 33100000-1 Placă îngustă cu contact limitat Bucată 10.00 Grosime 3,3mm., lăţime 11 mm, cu 12
orificii fixare cu şurub ø 3,5 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.170 33100000-1 Placă îngustă cu contact limitat Bucată 10.00 Grosime 5,8mm., lăţime 17,5 mm, cu 10
orificii fixare cu şurub ø 4,5 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.171 33100000-1 Placă îngustă cu contact limitat Bucată 10.00 Grosime 5,8mm., lăţime 17,5 mm, cu 12
orificii fixare cu şurub ø 4,5 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.172 33100000-1 Placă îngustă cu contact limitat Bucată 10.00 Grosime 5,8mm., lăţime 17,5 mm, cu 14
orificii fixare cu şurub ø 4,5 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.173 33100000-1 Placă în „T” pentru fixarea porţiunii
proximale a tibiei şi humerusului, Grosime
2,5 mm, lăţime 16 mm,

Bucată 10.00 Lungime 84 mm, cu 4 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.174 33100000-1 Placă în „T” pentru fixarea porţiunii
proximale a tibiei şi humerusului, Grosime
2,5 mm, lăţime 16 mm,

Bucată 20.00 Lungime 100 mm, cu 5 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.175 33100000-1 Placă în „T” pentru fixarea porţiunii
proximale a tibiei şi humerusului, Grosime
2,5 mm, lăţime 16 mm,

Bucată 10.00 Lungime 148 mm, cu 8 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.176 33100000-1 Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9
mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.

Bucată 20.00 Lungimea -73 mm, cu 6 orificiii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 90/520

1.177 33100000-1 Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9
mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.

Bucată 50.00 Lungimea - 85 mm, cu 7 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.178 33100000-1 Placă 1/3 tubulară, grosime 1 mm, lăţime 9
mm, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm.

Bucată 40.00 Lungimea - 95 mm, cu 8 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.179 33100000-1 Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm,
grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.

Bucată 10.00 Cu 6 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.180 33100000-1 Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm,
grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.

Bucată 15.00 Cu 7 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.181 33100000-1 Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm,
grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.

Bucată 20.00 Cu 8 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.182 33100000-1 Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm,
grosimea 3,0mm., latimea 10,1 mm.

Bucată 10.00 Cu 10 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.183 33100000-1 Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm Bucată 15.00 Lungimea 81 mm cu 7 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.184 33100000-1 Placă în „T” îndoită , grosimea 2,5mm Bucată 15.00 Lungimea 96 mm cu 9 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.185 33100000-1 Placa curbă reconstructivă pentru bazin Bucată 5.00 pentru șurub de 4,5mm, latime 12mm,
grosime 3,5mm cu 16 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.186 33100000-1 Placa pentru simfiza pubiana Bucată 10.00 raza curbei 60mm, latimea 10mm.,
grosimea 3,4mm cu 6 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.187 33100000-1 Sirma Metru 50.00 diametru 1,5mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.188 33100000-1 Sirma Metru 50.00 diametru 1,25mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.189 33100000-1 Sîrmă Metru 150.00 diametru 1 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.190 33100000-1 Sîrmă Metru 150.00 diametru 0,8 mm - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.191 33100000-1 Brosa Bucată 1000.00 diametru 2 mm, lungimea 300 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.192 33100000-1 Brosa Bucată 1000.00 diametru 2 mm, lungimea 400 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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1.193 33100000-1 Brosa Bucată 500.00 diametru 1mm, lungimea 300mm. -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

1.194 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mari

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă
Componentele setului de instrumente •
Cutie pentru instrumente • Instrument
pentru indoirea placilor (flexor dreapta și
stînga) • Retractor mare si mic de tip
Farabeuf • Retractor de tip Muller •
Razușa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os
mare de tip Lambotte • Fixator de
repozitie de tip forceps • Fixator de
mentinere dinamic • Surubelnita
hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei
hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru
suruburi • Sablon lung/ sablon scurt •
Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 •
Tarod pentru suruburi corticale 4.5 •
Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor •
Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru
burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm
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1.195 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mici

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă • Cutie
pentru instrumente • Instrumente pentru
îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip Farabeuf •
Razusa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu
2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 •
Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de
repozitie (fixator de os) • Surubelnita
hexagonala 2.5 • Sablon placii
reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si
LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi •
Tarod pentru suruburi spongioase 4 •
Tarod pentru suruburi corticale 3.5 •
Dispozitiv pentru masurarea suruburilor •
Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 •
Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile
blocate, pentru burghiu 2,8mm.

2 Fixatoarele pentru fracturile de col
femural
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2.1 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 30.00 Filet 32 mm Lungimea-105 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

2.2 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 40.00 Filet 32 mm Lungimea-100 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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2.3 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 30.00 Filet 32 mm Lungimea-90 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

2.4 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 30.00 Filet 32 mm Lungimea-95 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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2.5 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 10.00 Filet 32 mm Lungimea-85 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

2.6 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 10.00 Filet 32 mm Lungimea-80 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 103/520

2.7 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 10.00 Filet 32 mm Lungimea-70 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

2.8 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 10.00 Filet 16 mm Lungimea-105 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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2.9 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 15.00 Filet 16 mm Lungimea-100 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

2.10 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 15.00 Filet 16 mm Lungimea-90 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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2.11 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 15.00 Filet 16mm Lungimea-95 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

2.12 33100000-1 Surub spongios cap hexagonal, autotarodant
canulat diam. 7,3 mm

Bucată 10.00 Filet 16 mm Lungimea-85 mm -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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2.13 33100000-1 Şaibă pentru şurub canulat Bucată 30.00 ø 7,3 mm - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

2.14 33100000-1 Set de instrumente Set 2.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimului
implant existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă •
Componentele setului de instrumente •
Cutie pentru instrumente • Cheie pentru
fixator • Fixator pentru burghiu canulat
5,0 • Brose 2,5mm cu capătul filetat
L.250mm • Brose 2,5mm L.250mm •
Țintitor pentru broșe 2,5mm • Burghiu
canulat 5,0 L-250mm. • Cheie pentru
șuruburi 7,3 • Cheie canulată pentru
șuruburi 7,3 • Tarod canulat pentru
șuruburi 7,3

3 Fixatoare externe
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3.1 33100000-1 Tijă filetată 100 mm., Bucată 100.00 filetată 100 mm., diam. 2,5mm. -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

3.2 33100000-1 Tijă filetată 160 mm. Bucată 100.00 filetată 160 mm., diam. 4,0 mm. -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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3.3 33100000-1 Tijă filetată 120 mm Bucată 150.00 filetată 120 mm., diam. 3,5mm. -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

3.4 33100000-1 Tijă filetată 200 mm., Bucată 220.00 filetată 200 mm., diam. 4,5 mm. -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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3.5 33100000-1 Tijă filetată 200 mm., Bucată 200.00 filetată 200 mm., diam. 6,5 mm. -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

3.6 33100000-1 Bara externă Bucată 40.00 Lungimea -180,0 mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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3.7 33100000-1 Bara externă Bucată 20.00 Lungimea -240,0 mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

3.8 33100000-1 Bara externă Bucată 40.00 Lungimea -300,0 mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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3.9 33100000-1 Bara externă Bucată 30.00 Lungimea -340,0 mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

3.10 33100000-1 Bara externă Bucată 40.00 Lungimea -400,0 mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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3.11 33100000-1 Lacata Bucată 100.00 bara-fisa 3,0 mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

3.12 33100000-1 Lacata Bucată 300.00 bara-fisa 4,5 mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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3.13 33100000-1 Lacata Bucată 100.00 bara-bara - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

4 Plăci si suruburi pentru osteosinteza
fracturilor de clavicula.

4.1 33100000-1 Placa cu stabilitate unghiulara diafizara, Bucată 20.00 grosimea 3,3mm., latimea 10mm.Cu 9
orificii dreapta - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa surub; - Fiecare lot să fie produs de
un singur producător; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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4.2 33100000-1 Placa cu stabilitate unghiulara diafizara, Bucată 20.00 grosimea 3,3mm., latimea 10mm.Cu 9
orificii stinga - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; - Pentru
evaluarea obiectivă a ofertelor
participanţii vor prezenta cataloagele
producătorilor. - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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4.3 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mici

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă • Cutie
pentru instrumente • Instrumente pentru
îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip Farabeuf •
Razusa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu
2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 •
Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de
repozitie (fixator de os) • Surubelnita
hexagonala 2.5 • Sablon placii
reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si
LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi •
Tarod pentru suruburi spongioase 4 •
Tarod pentru suruburi corticale 3.5 •
Dispozitiv pentru masurarea suruburilor •
Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 •
Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile
blocate, pentru burghiu 2,8mm.

5 . Plăci și șuruburi,brose, pentru
osteosinteza fracturilor extremitatii
superioare a humerusului.
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5.1 33100000-1 Placa cu stabilitate unghiulara p/u
humerusul proximal: latimea partii diafizare
12mm., grosimea 3,7 mm.

Bucată 5.00 -cu 12 orificii(Rt:Lt-1:1) - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

5.2 33100000-1 Placa cu stabilitate unghiulara p/u
humerusul proximal: latimea partii diafizare
12mm., grosimea 3,7 mm.

Bucată 5.00 -cu 14 orificii(Rt:Lt-1:1) - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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5.3 33100000-1 Placa cu stabilitate unghiulara p/u
humerusul proximal: latimea partii diafizare
12mm., grosimea 3,7 mm.

Bucată 5.00 -cu 16 orificii(Rt:Lt-1:1) - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

5.4 33100000-1 Placa cu stabilitate unghiulara p/u
humerusul proximal: latimea partii diafizare
12mm., grosimea 3,7 mm.

Bucată 5.00 -cu 18 orificii(Rt:Lt-1;1) - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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5.5 33100000-1 Placa cu stabilitate unghiulara p/u
humerusul proximal: latimea partii diafizare
12mm., grosimea 3,7 mm.

Bucată 3.00 -cu 20 orificii(Rt:Lt-1:1) - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

5.6 33100000-1 Brose Kirchner filetate Bucată 100.00 Diametru 2,0mm.,l-350mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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5.7 33100000-1 Brose Kirchner filetate Bucată 100.00 Diametru 2,5mm.,l-350mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox; - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa; - Fiecare lot să fie produs de un
singur producător; Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor participanţii vor
prezenta cataloagele producătorilor. -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

5.8 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mici

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă • Cutie
pentru instrumente • Instrumente pentru
îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip Farabeuf •
Razusa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu
2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 •
Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de
repozitie (fixator de os) • Surubelnita
hexagonala 2.5 • Sablon placii
reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si
LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi •
Tarod pentru suruburi spongioase 4 •
Tarod pentru suruburi corticale 3.5 •
Dispozitiv pentru masurarea suruburilor •
Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 •
Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile
blocate, pentru burghiu 2,8mm.
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6 Fixatoare pentru diafiza humerusului
6.1 33100000-1 Placă Blocată Diafizară pentru Humerus Bucată 10.00 cu lungimi cuprinse între 80 mm - 130

mm, cu 8-10 orificii, lăţimea 13,5 mm,
grosimea 4,2 mm - Material: Inox; - Să
permită folosirea şuruburilor blocate de
diametrul 5,0 mm; - Orificiile să permită
şi folosirea şuruburilor convenţionale de
4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită
autocompresia fragmentelor de os; - Placa
să fie ascuţită în capătul de inserţie pentru
a putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie
cu contact limitat; - Placa să aibă marcajul
producătorului; - Pentru evaluarea
obiectivă a ofertelor, participanții la
licitație vor prezenta mostre de fixatoare,
utilaj de aplicare și cataloagele
producătorilor. - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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6.2 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mari

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă •
Componentele setului de instrumente •
Cutie pentru instrumente • Instrument
pentru indoirea placilor (flexor dreapta și
stînga) • Retractor mare si mic de tip
Farabeuf • Retractor de tip Muller •
Razușa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os
mare de tip Lambotte • Fixator de
repozitie de tip forceps • Fixator de
mentinere dinamic • Surubelnita
hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei
hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru
suruburi • Sablon lung/ sablon scurt •
Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 •
Tarod pentru suruburi corticale 4.5 •
Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor •
Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru
burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm

7 FIXATOARE PENTRU PALETA
HUMERALA
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7.1 33100000-1 Placi pentru paleta humerala cu stabilitate
unghiulara (2,7mm/3,5mm) impreuna cu 4
seturi pentru lucru
(burghie,ghiduri,surubelnite):

Bucată 20.00 placa posterioara (pentru coloana laterală)
pentru humerusul distal Rt:Lt in raport
1:1, latimea 11mm, grosimea 2,5mm cu:-8
orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

7.2 33100000-1 Placi pentru paleta humerala cu stabilitate
unghiulara (2,7mm/3,5mm) impreuna cu 4
seturi pentru lucru
(burghie,ghiduri,surubelnite):

Bucată 20.00 placa posterioara (pentru coloana laterală)
pentru humerusul distal Rt:Lt in raport
1:1, latimea 11mm, grosimea 2,5mm cu -
10 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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7.3 33100000-1 Placi pentru paleta humerala cu stabilitate
unghiulara (2,7mm/3,5mm) impreuna cu 4
seturi pentru lucru
(burghie,ghiduri,surubelnite):

Bucată 10.00 placa posterioara (pentru coloana laterală)
pentru humerusul distal Rt:Lt in raport
1:1, latimea 11mm, grosimea 2,5mm cu -
12 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

7.4 33100000-1 Placi pentru paleta humerala cu stabilitate
unghiulara (2,7mm/3,5mm) impreuna cu 4
seturi pentru lucru
(burghie,ghiduri,surubelnite):

Bucată 5.00 placa posterioara (pentru coloana laterală)
pentru humerusul distal Rt:Lt in raport
1:1, latimea 11mm, grosimea 2,5mm cu -
14 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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7.5 33100000-1 Placi pentru paleta humerala (mediala
)placa mediala pentru humerusul distal
Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm,
grosimea 2,5mm

Bucată 15.00 placa mediala pentru humerusul distal
Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm,
grosimea 2,5mm cu -8 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa și surub; - Fiecare lot să fie produs
de un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

7.6 33100000-1 Placi pentru paleta humerala (mediala
)placa mediala pentru humerusul distal
Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm,
grosimea 2,5mm

Bucată 15.00 Placi pentru paleta humerala (mediala
)placa mediala pentru humerusul distal
Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm,
grosimea 2,5mm cu - 10 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa și surub; - Fiecare lot să fie produs
de un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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7.7 33100000-1 Placi pentru paleta humerala (mediala
)placa mediala pentru humerusul distal
Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm,
grosimea 2,5mm

Bucată 5.00 Placi pentru paleta humerala (mediala
)placa mediala pentru humerusul distal
Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm,
grosimea 2,5mm cu - 12 orificii -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox - Marcajul
producatorului sa fie indicat pe fiecare
placa și surub; - Fiecare lot să fie produs
de un singur producător; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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7.8 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mici

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă • Cutie
pentru instrumente • Instrumente pentru
îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip Farabeuf •
Razusa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu
2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 •
Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de
repozitie (fixator de os) • Surubelnita
hexagonala 2.5 • Sablon placii
reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si
LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi •
Tarod pentru suruburi spongioase 4 •
Tarod pentru suruburi corticale 3.5 •
Dispozitiv pentru masurarea suruburilor •
Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 •
Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile
blocate, pentru burghiu 2,8mm.

8 FIXATOARE PENTRU OLECRANON
8.1 33100000-1 Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara

Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm
Bucată 6.00 -cu 8 orificii - Implanturile traumatologo

ortopedice să fie confecţionate din inox -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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8.2 33100000-1 Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara
Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm

Bucată 15.00 -cu10 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

8.3 33100000-1 Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara
Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm

Bucată 10.00 -cu 12 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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8.4 33100000-1 Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara
Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm

Bucată 2.00 -cu 14 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

8.5 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mici

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă • Cutie
pentru instrumente • Instrumente pentru
îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip Farabeuf •
Razusa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu
2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 •
Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de
repozitie (fixator de os) • Surubelnita
hexagonala 2.5 • Sablon placii
reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si
LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi •
Tarod pentru suruburi spongioase 4 •
Tarod pentru suruburi corticale 3.5 •
Dispozitiv pentru masurarea suruburilor •
Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 •
Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile
blocate, pentru burghiu 2,8mm.

9 Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus
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9.1 33100000-1 Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus
cu lungimi cuprinse între 70 mm - 120 mm,
cu 7 - 10 orificii, lăţime 9 mm - 11 mm,
grosimea 3,0 mm

Bucată 20.00 cu lungimi cuprinse între 70 mm - 120
mm, cu 7 - 10 orificii, lăţime 9 mm - 11
mm, grosimea 3,0 mm - Material: Inox -
Să permită folosirea şuruburilor blocate cu
diametru de 3,5 mm; - Orificiile să
permită folosirea şuruburilor corticale
convenţionale cu diametru de 3,5 mm; -
Orificiile să permită auto-compresia
fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită
la un capat pentru a putea fi introdusă
miniinvaziv; - Să fie cu contact limitat; -
Placa să aibă marcajul producătorului; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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9.2 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mici

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă • Cutie
pentru instrumente • Instrumente pentru
îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip Farabeuf •
Razusa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu
2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 •
Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de
repozitie (fixator de os) • Surubelnita
hexagonala 2.5 • Sablon placii
reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si
LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi •
Tarod pentru suruburi spongioase 4 •
Tarod pentru suruburi corticale 3.5 •
Dispozitiv pentru masurarea suruburilor •
Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 •
Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile
blocate, pentru burghiu 2,8mm.

10 FIXATOARE PENTRU RADIUSUL
DISTAL

10.1 33100000-1 Placa volara pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii
Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm.)
grosimea 1,6mm Cu:

Bucată 20.00 4 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox ; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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10.2 33100000-1 Placa volara pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii
Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm.)
grosimea 1,6mm Cu:

Bucată 15.00 5 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox ; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

10.3 33100000-1 Placa volara pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara ,la cap cu 4 orificii
Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm.)
grosimea 1,6mm Cu:

Bucată 10.00 6 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox ; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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10.4 33100000-1 Placa dorsala pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara,la cap cu 4 orificii
Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm) gosimea
1,6mm. cu

Bucată 2.00 4 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox ; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

10.5 33100000-1 Placa dorsala pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara,la cap cu 4 orificii
Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm) gosimea
1,6mm. cu

Bucată 2.00 5 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox ; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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10.6 33100000-1 Placa dorsala pentru radiusul distal cu
stabilitate unghiulara,la cap cu 4 orificii
Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm) gosimea
1,6mm. cu

Bucată 2.00 6 orificii - Implanturile traumatologo
ortopedice să fie confecţionate din inox ; -
Marcajul producatorului sa fie indicat pe
fiecare placa și surub; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

10.7 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mici

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă • Cutie
pentru instrumente • Instrumente pentru
îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip Farabeuf •
Razusa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu
2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 •
Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de
repozitie (fixator de os) • Surubelnita
hexagonala 2.5 • Sablon placii
reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si
LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi •
Tarod pentru suruburi spongioase 4 •
Tarod pentru suruburi corticale 3.5 •
Dispozitiv pentru masurarea suruburilor •
Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 •
Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile
blocate, pentru burghiu 2,8mm.

11 FIXATOARE PENTRU FRACTURILE
MÎINII
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11.1 33100000-1 brose Kirschner Bucată 100.00 Diametru -1,5 mm, lungimea - 250mm. -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox ; - Fiecare lot să
fie produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

11.2 33100000-1 brose Kirschner Bucată 100.00 Diametru -1,8mm, lungimea - 250mm. -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox ; - Fiecare lot să
fie produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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11.3 33100000-1 brose Kirschner Bucată 50.00 Diametru -2,0mm. lungimea - 300mm. -
Implanturile traumatologo ortopedice să
fie confecţionate din inox ; - Fiecare lot să
fie produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

11.4 33100000-1 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: Bucată 10.00 lungimea-14,0mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox ; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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11.5 33100000-1 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: Bucată 10.00 lungimea-16,0mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox ; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

11.6 33100000-1 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: Bucată 20.00 lungimea-18,0mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox ; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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11.7 33100000-1 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: Bucată 30.00 lungimea-20,0mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox ; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

11.8 33100000-1 Șuruburi Herbert canulate 3.0mm: Bucată 10.00 lungimea-22,0mm. - Implanturile
traumatologo ortopedice să fie
confecţionate din inox ; - Fiecare lot să fie
produs de un singur producător; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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11.9 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mici

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă • Cutie
pentru instrumente • Instrumente pentru
îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip Farabeuf •
Razusa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu
2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 •
Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de
repozitie (fixator de os) • Surubelnita
hexagonala 2.5 • Sablon placii
reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si
LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi •
Tarod pentru suruburi spongioase 4 •
Tarod pentru suruburi corticale 3.5 •
Dispozitiv pentru masurarea suruburilor •
Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 •
Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile
blocate, pentru burghiu 2,8mm.

12 Placă Blocată Femurală Diafizară
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12.1 33100000-1 Placă Blocată Femurală Diafizară Bucată 10.00 cu lungimi cuprinse între 170 mm - 230
mm, cu 10– 12orificii, latimea 17,5mm,
grosimea 6,0 mm - Material: Inox - Să
permita folosirea şuruburilor blocate de
diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să
permită folosirea şuruburilor corticale
convenţionale cu diametru de 4,5 mm; -
Orificiile diafizare să permita auto-
compresia fragmentelor pe os; - Placa să
fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a
putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie cu
contact limitat; - Plăcile să fie livrate cu
ghid de protecţie şi de ochire pentru
burghiu şi cu burghie; - Placa să aibă
marcajul producătorului; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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12.2 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mari

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă •
Componentele setului de instrumente •
Cutie pentru instrumente • Instrument
pentru indoirea placilor (flexor dreapta și
stînga) • Retractor mare si mic de tip
Farabeuf • Retractor de tip Muller •
Razușa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os
mare de tip Lambotte • Fixator de
repozitie de tip forceps • Fixator de
mentinere dinamic • Surubelnita
hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei
hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru
suruburi • Sablon lung/ sablon scurt •
Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 •
Tarod pentru suruburi corticale 4.5 •
Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor •
Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru
burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm

13 Placă Blocată Femurală Laterală Distală
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13.1 33100000-1 Placă Blocată Femurală Laterală Distală cu
lungimi cuprinse între 150 mm -350 mm,

Bucată 25.00 cu 9 – 14 orificii, pentru stînga LISS -
Material: Inox; - Să permită folosirea
şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; -
Orificiile diafizare să permită şi folosirea
şuruburilor corticale convenţionale de 4,5
mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-
compresia fragmentelor de os; - Placa să
fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a
putea fi introdusă miniinvaziv; - Placa să
fie cu contact limitat; - Şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Placile sa fie livrate cu set de
instrumentar LISS(în custodie); -
Componentele pieselor de instrumentar sa
aiba pozitii bine definite în trusă; - Cadrul
extern de insertie a placii cu varianta
anatomica stanga/dreapta; - Placa să aibă
marcajul producătorului; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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13.2 33100000-1 Placă Blocată Femurală Laterală Distală cu
lungimi cuprinse între 150 mm -350 mm,

Bucată 25.00 cu 9 – 14 orificii, pentru dreapta LISS -
Material: Inox; - Să permită folosirea
şuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; -
Orificiile diafizare să permită şi folosirea
şuruburilor corticale convenţionale de 4,5
mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-
compresia fragmentelor de os; - Placa să
fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a
putea fi introdusă miniinvaziv; - Placa să
fie cu contact limitat; - Şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Placile sa fie livrate cu set de
instrumentar LISS(în custodie); -
Componentele pieselor de instrumentar sa
aiba pozitii bine definite în trusă; - Cadrul
extern de insertie a placii cu varianta
anatomica stanga/dreapta; - Placa să aibă
marcajul producătorului; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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13.3 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mari

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă •
Componentele setului de instrumente •
Cutie pentru instrumente • Instrument
pentru indoirea placilor (flexor dreapta și
stînga) • Retractor mare si mic de tip
Farabeuf • Retractor de tip Muller •
Razușa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os
mare de tip Lambotte • Fixator de
repozitie de tip forceps • Fixator de
mentinere dinamic • Surubelnita
hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei
hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru
suruburi • Sablon lung/ sablon scurt •
Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 •
Tarod pentru suruburi corticale 4.5 •
Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor •
Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru
burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm

14 Placă Blocată Medială Proximală de
Tibie
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14.1 33100000-1 Placă Blocată Medială Proximală de Tibie Bucată 10.00 cu lungimi cuprinse între 100 mm - 110
mm, cu 8 orificii meta-diafizare, variante
anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea
3.0 mm - Material: Inox; - Variante
anatomice: pentru stînga/dreapta; - Să
permită folosirea şuruburilor blocate cu
diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să
permită şi folosirea şuruburilor corticale
convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile
diafizaresă permită auto-compresia
fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită
în capătul de inserţie pentru a putea fi
introdusă miniinvaziv; - În partea
proximală plăcile trebuie să aibă trei
orificii orizontale; - Şuruburile de blocaj
să fie cu vărf tăietor (self tapping); -
Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și
ochire pentru burghiu și cu burghie; -
Placa să aibă marcajul producătorului; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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14.2 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mari

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă •
Componentele setului de instrumente •
Cutie pentru instrumente • Instrument
pentru indoirea placilor (flexor dreapta și
stînga) • Retractor mare si mic de tip
Farabeuf • Retractor de tip Muller •
Razușa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os
mare de tip Lambotte • Fixator de
repozitie de tip forceps • Fixator de
mentinere dinamic • Surubelnita
hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei
hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru
suruburi • Sablon lung/ sablon scurt •
Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 •
Tarod pentru suruburi corticale 4.5 •
Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor •
Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru
burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm

15 Placă Blocată Laterală Proximală de
Tibie
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15.1 33100000-1 Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie
cu lungimi cuprinse între 80 mm - 185 mm,

Bucată 25.00 cu 4-10 orificii, variante anatomice pentru
dreapta/stînga grosimea 3,8 mm. -
Material: Inox; - Lungimi între 80 mm -
185 mm cu 4 - 10 orificii; - Variante
anatomice: pentru stînga/dreapta; - Să
permită folosirea şuruburilor blocate cu
diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să
permită şi folosirea şuruburilor corticale
convenţionale de 4,5 mm; - Orificiile
diafizaresă permită auto-compresia
fragmentelor de os; - Placa să fie ascuţită
în capătul de inserţie pentru a putea fi
introdusă miniinvaziv; - În partea
proximală plăcile trebuie să aibă trei
orificii; - Şuruburile de blocaj să fie cu
vărf tăietor (self tapping); - Placile sa fie
livrate cu ghid de protecție și ochire
pentru burghiu și cu burghie; - Placa să
aibă marcajul producătorului; - Ofertantul
se obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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15.2 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mari

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă •
Componentele setului de instrumente •
Cutie pentru instrumente • Instrument
pentru indoirea placilor (flexor dreapta și
stînga) • Retractor mare si mic de tip
Farabeuf • Retractor de tip Muller •
Razușa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os
mare de tip Lambotte • Fixator de
repozitie de tip forceps • Fixator de
mentinere dinamic • Surubelnita
hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei
hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru
suruburi • Sablon lung/ sablon scurt •
Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 •
Tarod pentru suruburi corticale 4.5 •
Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor •
Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru
burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm

16 Placă Blocată Tibială Distală Medială
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16.1 33100000-1 Placă Blocată Tibială Distală Medială cu
lungimi cuprinse între 120 mm - 180 mm,

Bucată 20.00 cu 8-10 orificii de blocaj în partea
diafizară pentru suruburi de 3,5mm
diametru și 7 orificii in partea metafizara
pentru șuruburi 2,7mm diametru. Latimea
partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm.
Variantele stinga/dreapta - Material: Inox -
Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;
- Lungimi între 120 mm - 180 mm cu 4 - 8
orificii diafizare; - Să permită folosirea
şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; -
Orificiile diafizare să permită şi folosirea
şuruburilor corticale convenţionale de 3,5
mm; - Orificiile metafizare să permită
folosirea şuruburilor blocate de 2,7 mm -
Placa să fie ascuţită în capătul de inserţie
pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; -
Şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor
(self tapping); - Placile sa fie livrate cu
ghid de protecție și ochire pentru burghiu
și cu burghie; - Placa să aibă marcajul
producătorului; - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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16.2 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mici

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă • Cutie
pentru instrumente • Instrumente pentru
îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip Farabeuf •
Razusa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu
2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 •
Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de
repozitie (fixator de os) • Surubelnita
hexagonala 2.5 • Sablon placii
reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si
LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi •
Tarod pentru suruburi spongioase 4 •
Tarod pentru suruburi corticale 3.5 •
Dispozitiv pentru masurarea suruburilor •
Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 •
Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile
blocate, pentru burghiu 2,8mm.

17 Placă Blocată Tibie Distală Antero -
Laterală
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17.1 33100000-1 Placă Blocată Tibie Distală Antero -
Medială

Bucată 20.00 cu lungimi cuprinse între 120 mm - 180
mm, cu 6 - 12 orificii diafizare, gosimea
3,7mm. - Material: Inox - Variante
anatomice: pentru stînga/dreapta; -
Lungimi între 120 mm - 180 mm cu 4 - 8
orificii de blocaj; - Să permită folosirea
şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; -
Orificiile diafizare să permită şi folosirea
şuruburilor corticale convenţionale de 3,5
mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-
compresia fragmentelor de os; - Placa să
fie ascuţită în capătul de inserţie pentru a
putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea
proximală plăcile trebuie să aibă patru
orificii orizontale; - Şuruburile de blocaj
să fie cu vărf tăietor (self tapping); -
Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și
ochire pentru burghiu și cu burghie; -
Placa să aibă marcajul producătorului; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 151/520

17.2 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mici

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă • Cutie
pentru instrumente • Instrumente pentru
îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip Farabeuf •
Razusa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu
2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 •
Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de
repozitie (fixator de os) • Surubelnita
hexagonala 2.5 • Sablon placii
reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si
LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi •
Tarod pentru suruburi spongioase 4 •
Tarod pentru suruburi corticale 3.5 •
Dispozitiv pentru masurarea suruburilor •
Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 •
Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile
blocate, pentru burghiu 2,8mm.

18 Placă Blocată Calcaneu
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18.1 33100000-1 Placă Blocată Calcaneu Bucată 10.00 cu lungimi cuprinse între 60 mm - 65 mm,
cu variante anatomice pentru
stînga/dreapta grosime 2mm. - Material:
Inox. - Variante anatomice: pentru
stînga/dreapta; - Să permită folosirea
şuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm; -
Placa să permite modelarea în funcție de
particularitățile anatomice; - Placile sa fie
livrate cu ghid de protecție și ochire
pentru burghiu și cu burghie; - Placa să
aibă marcajul producătorului; - Ofertantul
se obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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18.2 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mici

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă • Cutie
pentru instrumente • Instrumente pentru
îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga)
• Retractor mare si mic de tip Farabeuf •
Razusa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 3.0 • Burghiu 2.5 • Burghiu
2.8mm L-250mm • Burghiu canulat 2,5 •
Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 2.5 • Fixator de
repozitie (fixator de os) • Surubelnita
hexagonala 2.5 • Sablon placii
reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si
LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi •
Tarod pentru suruburi spongioase 4 •
Tarod pentru suruburi corticale 3.5 •
Dispozitiv pentru masurarea suruburilor •
Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 •
Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 •
Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile
blocate, pentru burghiu 2,8mm.

19 Sistem de osteosinteză fixator dinamic
DHS
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19.1 33100000-1 Piesă (placă) diafizară DHS Bucată 60.00 cu lungimi cuprinse între 80 mm și 200
mm, cu unghi 135(grade) , grosimea
5,8mm. - Fixatorul DHS va fi alcătuit din:
placă, şurub col femural, şurub de
compresiune; - Material: inox; - Placa va
fi livrată în 2 variante: cu contact limitat şi
cu găuri filetate; - Porţiunea clindrică a
plăcii livrabilă în 2 lungimi: 25 mm şi 38
mm; - Numărul de găuri pe placă între 4 şi
10; - Unghiul plăcii 1300, 1350, 1400; -
Şurubul de col femural să poată fi livrat în
cel puţin 3 variante de filet: în profil
cilindric, conic şi pentru os osteoporotic
cu fantă autorodantă atît în sensul
introducerii cît şi în sensul extragerii
şurubului; - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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19.2 33100000-1 Şurub de compresiune Bucată 60.00 cu lungimi cuprinse între 85 mm și105
mm - Fixatorul DHS va fi alcătuit din:
placă, şurub col femural, şurub de
compresiune; - Material: inox; - Placa va
fi livrată în 2 variante: cu contact limitat şi
cu găuri filetate; - Porţiunea clindrică a
plăcii livrabilă în 2 lungimi: 25 mm şi 38
mm; - Numărul de găuri pe placă între 4 şi
10; - Unghiul plăcii 1300, 1350, 1400; -
Şurubul de col femural să poată fi livrat în
cel puţin 3 variante de filet: în profil
cilindric, conic şi pentru os osteoporotic
cu fantă autorodantă atît în sensul
introducerii cît şi în sensul extragerii
şurubului; - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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19.3 33100000-1 Şurub de compactare Bucată 60.00 cu lungimea de 32 mm - Fixatorul DHS va
fi alcătuit din: placă, şurub col femural,
şurub de compresiune; - Material: inox; -
Placa va fi livrată în 2 variante: cu contact
limitat şi cu găuri filetate; - Porţiunea
clindrică a plăcii livrabilă în 2 lungimi: 25
mm şi 38 mm; - Numărul de găuri pe
placă între 4 şi 10; - Unghiul plăcii 1300,
1350, 1400; - Şurubul de col femural să
poată fi livrat în cel puţin 3 variante de
filet: în profil cilindric, conic şi pentru os
osteoporotic cu fantă autorodantă atît în
sensul introducerii cît şi în sensul
extragerii şurubului; - Ofertantul se obligă
să accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

19.4 33100000-1 Set de instrumente Set 2.00 gratis in folosinta Setul de instrumente
oferit gratuit în folosință va corespunde
următoarelor cerințe: 1. compatibil cu
implantele livrate 2. va fi oferit pe toată
perioada derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze existente în
stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de
sterilizare specială cu indicarea codurilor
de instrumente din catalog și desenelor
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În
caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat
să repare sau să înlocuiască utilajul
deteriorat în decurs de 24 ore de la
solicitarea scrisă a beneficiarului. 5.
fixatoarele și instrumentele vor fi de la
același producător 6. instrumentarul va fi
cu locuri bine determinate în trusă

20 Sistem de osteosinteză fixator dinamic
DCS
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20.1 33100000-1 Piesă diafizară DCS, Bucată 20.00 grosimea 5,8mm. cu 7 orificii - Fixatorul
va fi alcătuit din: placă, şurub pentru
condil, şurub de compresiune; - Material:
oţel inox; - Numărul de găuri pe placă
între 8 şi 14; - Unghiul plăcii- cilindru
950; - Unghiul intrinsec al plăcii 150; -
Şurubul de condil femural să poată fi
livrat în 3 variante: în profil cilindric,
conic şi pentru os porotic cu fantă
autorodantă atît în sensul întroducerii, cît
şi în sensul extragerii şurubului; - Să
permită la nivel condilian utilizarea
şuruburilor spongioase cu diametru 6,5
mm; - Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel
pentru DCS să fie livrat (în custodie) două
seturi comune de instrumentar cu locuri
bine determinate în trusă, fixatoarele şi
instrumentariul să aibă acelaşi producător;
- Atît setul de instrumentar cît şi
fixatoarele DHS şi DCS să aibă marcajul
producătorului; - Seturile de instrumentar
să fie noi (neutilizate), în caz de
deteriorare sau uzare excesivă a unui
component a setului să fie reamplasat; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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20.2 33100000-1 Piesă diafizară DCS Bucată 25.00 grosimea 5,8mm cu 9 orificii - Fixatorul
va fi alcătuit din: placă, şurub pentru
condil, şurub de compresiune; - Material:
oţel inox; - Numărul de găuri pe placă
între 8 şi 14; - Unghiul plăcii- cilindru
950; - Unghiul intrinsec al plăcii 150; -
Şurubul de condil femural să poată fi
livrat în 3 variante: în profil cilindric,
conic şi pentru os porotic cu fantă
autorodantă atît în sensul întroducerii, cît
şi în sensul extragerii şurubului; - Să
permită la nivel condilian utilizarea
şuruburilor spongioase cu diametru 6,5
mm; - Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel
pentru DCS să fie livrat (în custodie) două
seturi comune de instrumentar cu locuri
bine determinate în trusă, fixatoarele şi
instrumentariul să aibă acelaşi producător;
- Atît setul de instrumentar cît şi
fixatoarele DHS şi DCS să aibă marcajul
producătorului; - Seturile de instrumentar
să fie noi (neutilizate), în caz de
deteriorare sau uzare excesivă a unui
component a setului să fie reamplasat; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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20.3 33100000-1 Piesă diafizară DCS Bucată 25.00 grosimea 5,8mm cu 12 orificii - Fixatorul
va fi alcătuit din: placă, şurub pentru
condil, şurub de compresiune; - Material:
oţel inox; - Numărul de găuri pe placă
între 8 şi 14; - Unghiul plăcii- cilindru
950; - Unghiul intrinsec al plăcii 150; -
Şurubul de condil femural să poată fi
livrat în 3 variante: în profil cilindric,
conic şi pentru os porotic cu fantă
autorodantă atît în sensul întroducerii, cît
şi în sensul extragerii şurubului; - Să
permită la nivel condilian utilizarea
şuruburilor spongioase cu diametru 6,5
mm; - Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel
pentru DCS să fie livrat (în custodie) două
seturi comune de instrumentar cu locuri
bine determinate în trusă, fixatoarele şi
instrumentariul să aibă acelaşi producător;
- Atît setul de instrumentar cît şi
fixatoarele DHS şi DCS să aibă marcajul
producătorului; - Seturile de instrumentar
să fie noi (neutilizate), în caz de
deteriorare sau uzare excesivă a unui
component a setului să fie reamplasat; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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20.4 33100000-1 Piesă (șurub) condilar Bucată 70.00 cu lungimi cuprinse între 60 mm și 80 mm
- Fixatorul va fi alcătuit din: placă, şurub
pentru condil, şurub de compresiune; -
Material: oţel inox; - Numărul de găuri pe
placă între 8 şi 14; - Unghiul plăcii-
cilindru 950; - Unghiul intrinsec al plăcii
150; - Şurubul de condil femural să poată
fi livrat în 3 variante: în profil cilindric,
conic şi pentru os porotic cu fantă
autorodantă atît în sensul întroducerii, cît
şi în sensul extragerii şurubului; - Să
permită la nivel condilian utilizarea
şuruburilor spongioase cu diametru 6,5
mm; - Atît pentru fixatorul DHS cît şi cel
pentru DCS să fie livrat (în custodie) două
seturi comune de instrumentar cu locuri
bine determinate în trusă, fixatoarele şi
instrumentariul să aibă acelaşi producător;
- Atît setul de instrumentar cît şi
fixatoarele DHS şi DCS să aibă marcajul
producătorului; - Seturile de instrumentar
să fie noi (neutilizate), în caz de
deteriorare sau uzare excesivă a unui
component a setului să fie reamplasat; -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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20.5 33100000-1 Șurub de compresie Bucată 70.00 cu lungimea de 32 mm - Fixatorul va fi
alcătuit din: placă, şurub pentru condil,
şurub de compresiune; - Material: oţel
inox; - Numărul de găuri pe placă între 8
şi 14; - Unghiul plăcii- cilindru 950; -
Unghiul intrinsec al plăcii 150; - Şurubul
de condil femural să poată fi livrat în 3
variante: în profil cilindric, conic şi pentru
os porotic cu fantă autorodantă atît în
sensul întroducerii, cît şi în sensul
extragerii şurubului; - Să permită la nivel
condilian utilizarea şuruburilor spongioase
cu diametru 6,5 mm; - Atît pentru
fixatorul DHS cît şi cel pentru DCS să fie
livrat (în custodie) două seturi comune de
instrumentar cu locuri bine determinate în
trusă, fixatoarele şi instrumentariul să aibă
acelaşi producător; - Atît setul de
instrumentar cît şi fixatoarele DHS şi DCS
să aibă marcajul producătorului; - Seturile
de instrumentar să fie noi (neutilizate), în
caz de deteriorare sau uzare excesivă a
unui component a setului să fie
reamplasat; - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

20.6 33100000-1 Set de instrumente Set 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă

21 Placa cu stabilitate angulara pentru
femur proximal



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 162/520

21.1 33100000-1 Placa cu stabilitate angulara pentru femur
proximal

Bucată 5.00 Grosimea 5,8mm cu 10 orificii dreapta -
Material: Inox. - Variante anatomice:
pentru stînga/dreapta; - Să permita
folosirea şuruburilor blocate de diametrul
5,0 mm la nivelul diafizei si 6,5 la nivelul
metafizei - Orificiile diafizare să permită
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale cu diametru de 4,5 mm; -
Orificiile diafizare să permita auto-
compresia fragmentelor pe os; - Placa să
fie ascuţită în capătul de insepţie pentru a
putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie cu
contact limitat; - Plăcile să fie livrate cu
ghid de protecţie şi de ochire pentru
burghiu şi cu burghie; - Placa să aibă
marcajul producătorului; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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21.2 33100000-1 Placa cu stabilitate angulara pentru femur
proximal

Bucată 5.00 Grosimea 5,8mm cu 12 orificii dreapta -
Material: Inox. - Variante anatomice:
pentru stînga/dreapta; - Să permita
folosirea şuruburilor blocate de diametrul
5,0 mm la nivelul diafizei si 6,5 la nivelul
metafizei - Orificiile diafizare să permită
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale cu diametru de 4,5 mm; -
Orificiile diafizare să permita auto-
compresia fragmentelor pe os; - Placa să
fie ascuţită în capătul de insepţie pentru a
putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie cu
contact limitat; - Plăcile să fie livrate cu
ghid de protecţie şi de ochire pentru
burghiu şi cu burghie; - Placa să aibă
marcajul producătorului; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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21.3 33100000-1 Placa cu stabilitate angulara pentru femur
proximal

Bucată 5.00 Grosimea 5,8mm cu 10 orificii stinga -
Material: Inox. - Variante anatomice:
pentru stînga/dreapta; - Să permita
folosirea şuruburilor blocate de diametrul
5,0 mm la nivelul diafizei si 6,5 la nivelul
metafizei - Orificiile diafizare să permită
folosirea şuruburilor corticale
convenţionale cu diametru de 4,5 mm; -
Orificiile diafizare să permita auto-
compresia fragmentelor pe os; - Placa să
fie ascuţită în capătul de insepţie pentru a
putea fi introdusă miniinvaziv; - Să fie cu
contact limitat; - Plăcile să fie livrate cu
ghid de protecţie şi de ochire pentru
burghiu şi cu burghie; - Placa să aibă
marcajul producătorului; - Ofertantul se
obligă să accepte schimbul de implante
după dimensiuni, la necesitatea instituției,
în caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 165/520

21.4 33100000-1 Set de instrumente pentru fragmentele
osoase mari

Bucată 4.00 Setul de instrumente oferit gratuit în
folosință va corespunde următoarelor
cerințe: 1. compatibil cu implantele livrate
2. va fi oferit pe toată perioada derulării
contractului pînă la implantarea ultimei
proteze existente în stocul beneficiarului.
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu
indicarea codurilor de instrumente din
catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi
nou (neutilizat) În caz de defecțiune,
furnizorul va fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de
24 ore de la solicitarea scrisă a
beneficiarului. 5. fixatoarele și
instrumentele vor fi de la același
producător 6. instrumentarul va fi cu
locuri bine determinate în trusă •
Componentele setului de instrumente •
Cutie pentru instrumente • Instrument
pentru indoirea placilor (flexor dreapta și
stînga) • Retractor mare si mic de tip
Farabeuf • Retractor de tip Muller •
Razușa (elevator) drept, elevator rotungit •
Burghiu 4.5mm L.250mm • Burghiu 3.2 •
Extractor de suruburi deteriorate •
Extractor de suruburi 4.5 • Fixator de os
mare de tip Lambotte • Fixator de
repozitie de tip forceps • Fixator de
mentinere dinamic • Surubelnita
hexagonal mare 3.5 , • Corpul surubelnitei
hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru
suruburi • Sablon lung/ sablon scurt •
Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 •
Tarod pentru suruburi corticale 4.5 •
Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor •
Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru
burghiu 3.2 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/6.5 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu
3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru
plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm

22 Tijă Centromedulară femurală blocată,
anatomica, reconstructiva, canulată

22.1 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan Bucată 5.00 360 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
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un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.2 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan Bucată 5.00 380 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
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obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.3 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan Bucată 5.00 400 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
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fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
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fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.4 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan Bucată 5.00 360 Right - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
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necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.5 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan Bucată 5.00 380 Right - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
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diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.6 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm titan Bucată 5.00 400 Right - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
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de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.7 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan Bucată 5.00 360 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
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pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.8 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan Bucată 5.00 380 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
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zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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22.9 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan Bucată 5.00 400 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
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confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.10 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan Bucată 5.00 360 Right - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
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blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.11 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan Bucată 5.00 380 Right - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
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fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.12 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm titan Bucată 5.00 400 Right - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
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fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.13 33100000-1 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala titan

Bucată 15.00 L 90 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
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– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.14 33100000-1 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala titan

Bucată 25.00 L 95 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
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şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 182/520

sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.15 33100000-1 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala titan

Bucată 20.00 L 100 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
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oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.16 33100000-1 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala titan

Bucată 20.00 L 105 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 184/520

joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.17 33100000-1 Surub diametru 5 mm pentru zavorire
proximala titan

Bucată 30.00 L 65 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
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şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.18 33100000-1 Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala titan

Bucată 20.00 L 40 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
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5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.19 33100000-1 Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala titan

Bucată 20.00 L 45 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
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stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.20 33100000-1 Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala titan

Bucată 20.00 L 50 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
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permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
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(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.21 33100000-1 Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala titan

Bucată 20.00 L 55 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
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evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

22.22 33100000-1 Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala titan

Bucată 20.00 L 60 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
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ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23 Tijă Centromedulară femurală blocată,
anatomica, reconstructiva, canulată

23.1 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox Bucată 5.00 360 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
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cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.2 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox Bucată 5.00 380 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
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ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.3 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox Bucată 5.00 400 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
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zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.4 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox Bucată 5.00 360 Right - Ofertantul va prezenta variant
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electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 196/520

participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.5 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox Bucată 5.00 380 Right - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
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- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.6 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 9 mm inox Bucată 5.00 400 Right - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
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şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.7 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox Bucată 5.00 360 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
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distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.8 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox Bucată 5.00 380 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
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600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.9 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox Bucată 5.00 400 Left - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
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diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
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produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.10 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox Bucată 5.00 360 Right - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
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produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.11 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox Bucată 5.00 380 Right - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
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realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.12 33100000-1 Tija FEMUR diametrul 10 mm inox Bucată 5.00 400 Right - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
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producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.13 33100000-1 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

Bucată 15.00 L 90 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
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prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.14 33100000-1 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

Bucată 25.00 L 95 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
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posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.15 33100000-1 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

Bucată 20.00 L 100 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
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să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
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specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.16 33100000-1 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire
proximala inox

Bucată 20.00 L 105 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
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corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.17 33100000-1 Surub diametru 5 mm pentru zavorire
proximala inox

Bucată 30.00 L 65 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
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tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.18 33100000-1 Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

Bucată 20.00 L 40 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
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Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.19 33100000-1 Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

Bucată 20.00 L 45 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
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centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.20 33100000-1 Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

Bucată 20.00 L 50 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
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conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.21 33100000-1 Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

Bucată 20.00 L 55 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
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implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
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de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.22 33100000-1 Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

Bucată 20.00 L 60 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
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a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.23 33100000-1 Surub diametru 4,5 mm pentru zavorire
distala inox

Bucată 30.00 L 65 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
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5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.24 33100000-1 Surub 5.0 mm zavorire distala Bucată 50.00 marimea 40 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
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de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.25 33100000-1 Surub 5.0 mm zavorire distala Bucată 50.00 marimea 42 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
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să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

23.26 33100000-1 Surub 5.0 mm zavorire distala Bucată 48.00 marimea 44 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
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în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
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produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24 Tijă Centromedulară femurală blocată,
anatomica, pentru femur proximal,
canulată tip PFN

24.1 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 2.00 marimea 10X24 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
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evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.2 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X30 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
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teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.3 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X30 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
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cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.4 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X32 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
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orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.5 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X32 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
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poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
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produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.6 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X34 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
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oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.7 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X34 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
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elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.8 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X36 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
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Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.9 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X36 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
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un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.10 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X38 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
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6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.11 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X38 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
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hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
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participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.12 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 2.00 marimea 11X24 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 236/520

blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.13 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X30 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
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conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.14 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X30 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
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prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.15 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 11X32 L - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
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posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.16 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X32 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
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mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
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(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.17 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X34 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
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declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.18 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X34 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
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5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.19 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X36 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
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de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.20 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X36 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
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să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.21 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X38 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
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în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
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produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.22 33100000-1 PFN 130 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X38 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
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oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.23 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 2.00 marimea 10X24 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
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elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.24 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X30 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
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Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.25 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X30 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
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un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.26 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X32 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
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6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.27 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X32 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
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hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
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participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.28 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X34 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
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blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.29 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea10X34 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
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conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.30 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X36 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
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prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.31 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X36 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
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stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.32 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X38 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
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(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
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altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.33 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 10X38 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
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a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.34 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 2.00 marimea 11X24 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
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diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.35 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X30 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
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perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.36 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X30 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de

Î
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confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.37 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X32 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
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reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
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sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.38 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X32 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
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Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.39 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X34 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
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tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.40 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X34 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
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aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.41 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X36 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
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şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.42 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X36 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
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mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.43 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X38 L - Ofertantul va prezenta
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variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
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confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.44 33100000-1 PFN 135 grade titan Bucată 1.00 marimea 11X38 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 274/520

diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.45 33100000-1 Surub 5.0 mm zavorire distala titan Bucată 50.00 marimea 40 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
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producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.46 33100000-1 Surub 5.0 mm zavorire distala titan Bucată 50.00 marimea 42 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
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5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.47 33100000-1 Surub 5.0 mm zavorire distala titan Bucată 48.00 marimea 44 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
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Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.48 33100000-1 Surub canulat 8.0 mm, zavorire proximala
titan

Bucată 18.00 marimea 105 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
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fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
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de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.49 33100000-1 Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

Bucată 18.00 marimea 90 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
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necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.50 33100000-1 Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

Bucată 18.00 marimea 95 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
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Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.51 33100000-1 Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

Bucată 18.00 marimea 100 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
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distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.52 33100000-1 Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala
titan

Bucată 18.00 marimea 105 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
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300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare titan - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

24.53 33100000-1 Obturator titan Bucată 72.00 - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
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şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare titan
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
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sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25 Tijă Centromedulară femurală blocată,
anatomica, pentru femur proximal,
canulată tip PFN

25.1 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 2.00 marimea 10X24 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 286/520

declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.2 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X30 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
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5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.3 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X30 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
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de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.4 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X32 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
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să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.5 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X32 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
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diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
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produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.6 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X34 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
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oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.7 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X34 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
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elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.8 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X36 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
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Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.9 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X36 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
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un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.10 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X38 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
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6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.11 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X38 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
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hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
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participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.12 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 2.00 marimea 11X24 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
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blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.13 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X30 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
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conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.14 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X30 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
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prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.15 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 11X32 L - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
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posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.16 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X32 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 303/520

mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
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(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.17 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X34 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
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declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.18 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X34 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
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5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.19 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X36 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
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de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.20 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X36 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
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să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.21 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X38 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
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în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
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produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.22 33100000-1 PFN 130 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X38 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
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oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.23 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 2.00 marimea 10X24 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
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elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.24 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X30 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
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Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.25 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X30 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
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un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.26 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X32 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
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6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.27 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X32 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 316/520

hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
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participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.28 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X34 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
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blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.29 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea10X34 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 319/520

conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.30 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X36 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
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prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.31 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X36 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
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stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.32 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X38 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
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(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
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altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.33 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 10X38 R - Ofertantul va
prezenta variant electronica sau pe support
hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei
centromedulare. - Tija să fie canulată cu
design, care să permită implantarea fără
alezaj; - Să poată fi introdusă
anterogradvariantă standart (să permită
zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată
fi introdusă anterograd,varianta de
reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
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a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.34 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 2.00 marimea 11X24 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
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diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.35 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X30 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
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perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.36 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X30 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de

Î
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confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.37 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X32 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
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reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
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sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.38 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X32 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
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Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.39 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X34 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
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tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.40 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X34 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
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aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.41 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X36 L - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
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şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.42 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X36 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
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mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.43 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X38 L - Ofertantul va prezenta
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variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 336/520

confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.44 33100000-1 PFN 135 grade inox Bucată 1.00 marimea 11X38 R - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
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diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.45 33100000-1 Surub canulat 8.0 mm, zavorire proximala
inox

Bucată 18.00 marimea 105 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
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producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.46 33100000-1 Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

Bucată 18.00 marimea 90 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
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5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.47 33100000-1 Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

Bucată 18.00 marimea 95 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
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Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.48 33100000-1 Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

Bucată 18.00 marimea 100 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
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fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
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de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.49 33100000-1 Surub canulat 6.0 mm, zavorire proximala
inox

Bucată 18.00 marimea 105 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată cu design, care să
permită implantarea fără alezaj; - Să poată
fi introdusă anterogradvariantă standart
(să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5
mm), să poată fi introdusă
anterograd,varianta de reconstrucţie (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de
reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm
în colul femural) şi să poată fi introdusă
retrograd (să permită zăvorîrea condiliană
cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5
mm sau cu sistem de bulonaj de diametru
6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz
trusa trebuie să conţină sistemul de
introducere şi fixare a buloanelor); -
Variantă anatomică stînga/dreapta colorate
diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către
micul trohanter; - Diametre tije cuprinse
între 8 – 19 mm şi lungimi cuprinse între
300 şi 600 mm; - Material de
confecţionare inox - În partea proximală
să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre
orizontală, dintre care una ovală pentru
compactare; - Găurile oblice pentru
şuruburile de reconstrucţie să fie la un
unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
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necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

25.50 33100000-1 Obturator inox Bucată 72.00 - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată cu design, care să permită
implantarea fără alezaj; - Să poată fi
introdusă anterogradvariantă standart (să
permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm),
să poată fi introdusă anterograd,varianta
de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu
şuruburi de reconstrucţie canulate de
diametru 6,5 mm în colul femural) şi să
poată fi introdusă retrograd (să permită
zăvorîrea condiliană cu şuruburi de
zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem
de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare –
obligatoriu în acest caz trusa trebuie să
conţină sistemul de introducere şi fixare a
buloanelor); - Variantă anatomică
stînga/dreapta colorate diferit cu
posibilitate de zăvorăre şi către micul
trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8
– 19 mm şi lungimi cuprinse între 300 şi
600 mm; - Material de confecţionare inox
- În partea proximală să prezinte 2 găuri
pentru zăvorîre orizontală, dintre care una
ovală pentru compactare; - Găurile oblice
pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la
un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei
centromedulare; - Să prezinte şurub de
compresiune; - Să prezinte obturatoare de
5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să
prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de
vîrful tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal; - Blocarea
distală să se realizeze în 2 planuri
perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală
de dinamizare; - Fixatoarele să fie livrate
cu două seturi de instrumente în custodie,
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Instrumentarul să fie de acelaşi producător
cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentariul să
conţină elemnte de ochire distală cu reglaj
fin atît pentru găurile din plan orizontal cît
şi pentru cele din plan sagital; -
Instrumentariul să conţină alezatoare cu
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diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină tub de
teflonsau silicon pentru schimbarea
ghidului de alezor cu cel de introducere a
tijelor; - Instrumentariul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se
realizeze cu şuruburi de zăvorăre de
diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de
blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

26 Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă
Canulată de Reconstrucție
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26.1 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan Bucată 1.00 marimea 280 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.2 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan Bucată 3.00 marimea 300 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 347/520

26.3 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan Bucată 4.00 marimea 320 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 348/520

26.4 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan Bucată 4.00 marimea 340 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.5 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan Bucată 3.00 marimea 360 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.6 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm titan Bucată 3.00 marimea 380 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.7 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan Bucată 1.00 marimea 280 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.8 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan Bucată 3.00 marimea 300 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.9 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan Bucată 4.00 marimea 320 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.10 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan Bucată 4.00 marimea 340 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.11 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan Bucată 3.00 marimea 360 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.12 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm titan Bucată 2.00 marimea 380 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.13 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire distala titan Bucată 20.00 marimea 30 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.14 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire distala titan Bucată 20.00 marimea 35 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.15 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire distala titan Bucată 15.00 marimea 40 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.16 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire distala titan Bucată 15.00 marimea 45 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.17 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 10.00 marimea 25 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.18 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 10.00 marimea 30 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.19 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 20.00 marimea 35 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.20 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 20.00 marimea 40 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.21 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 15.00 marimea 45 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.22 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 5.00 marimea 50 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.23 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 5.00 marimea 55 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.24 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 5.00 marimea 60 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.25 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 5.00 marimea 65 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.26 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 5.00 marimea 70 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.27 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 2.00 marimea 75 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.28 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 2.00 marimea 80 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.29 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
titan

Bucată 2.00 marimea 85 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 374/520

26.30 33100000-1 Obturator titan Bucată 10.00 ￠11.5 – 0 - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu
un design care să permită implantarea fără
aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre
în partea proximală în 3 planuri (frontal şi
în două planuii de 450 (grade)
perpendiculare între ele cu şuruburi de
diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre
cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi
cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare
diametru să aibă culoare distinct ; -
Material titan - Să prezinte şurub de
compresie care să realizeze compactarea
în focar; - Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să
prezinte o gaură ovală atît în extremitatea
proximală cît şi în cea distală a tijei pentru
compactare şi dinamizare ; - Să prezinte
găurii distale la cel mult 5 mm de vărful
tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal, găurile de
blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a
zăvorî în partea distală în 4 planuri
(sagital, frontal şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se
realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm
; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie), componentele
pieselor de instrumentar să aibă poziţii
bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi
tijele să fie de acelaşi producător ; -
Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă
marcajul producătorului; - Instrumentarul
să conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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26.31 33100000-1 Obturator titan Bucată 10.00 ￠11.5,+5 - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu
un design care să permită implantarea fără
aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre
în partea proximală în 3 planuri (frontal şi
în două planuii de 450 (grade)
perpendiculare între ele cu şuruburi de
diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre
cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi
cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare
diametru să aibă culoare distinct ; -
Material titan - Să prezinte şurub de
compresie care să realizeze compactarea
în focar; - Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să
prezinte o gaură ovală atît în extremitatea
proximală cît şi în cea distală a tijei pentru
compactare şi dinamizare ; - Să prezinte
găurii distale la cel mult 5 mm de vărful
tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal, găurile de
blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a
zăvorî în partea distală în 4 planuri
(sagital, frontal şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se
realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm
; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie), componentele
pieselor de instrumentar să aibă poziţii
bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi
tijele să fie de acelaşi producător ; -
Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă
marcajul producătorului; - Instrumentarul
să conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

26.32 33100000-1 Obturator titan Bucată 15.00
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￠11.5,+10 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material titan - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27 Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă
Canulată de Reconstrucție
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27.1 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm inox Bucată 1.00 marimea 280 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.2 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm inox Bucată 3.00 marimea 300 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.3 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm inox Bucată 4.00 marimea 320 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.4 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm inox Bucată 4.00 marimea 340 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.5 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm inox Bucată 3.00 marimea 360 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.6 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 9 mm inox Bucată 3.00 marimea 380 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.7 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm inox Bucată 1.00 marimea 280 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.8 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm inox Bucată 3.00 marimea 300 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.9 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm inox Bucată 4.00 marimea 320 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.10 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm inox Bucată 4.00 marimea 340 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.11 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm inox Bucată 3.00 marimea 360 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.12 33100000-1 Tija TIBIA diametrul 10 mm inox Bucată 2.00 marimea 380 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.13 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire distala inox Bucată 20.00 marimea 30 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.14 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire distala inox Bucată 20.00 marimea 35 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.15 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire distala inox Bucată 15.00 marimea 40 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.16 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire distala inox Bucată 15.00 marimea 45 mm - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.17 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 10.00 marimea 25 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.18 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 10.00 marimea 30 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.19 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 20.00 marimea 35 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.20 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 20.00 marimea 40 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.21 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 15.00 marimea 45 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.22 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 5.00 marimea 50 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.23 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 5.00 marimea 55 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.24 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 5.00 marimea 60 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.25 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 5.00 marimea 65 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.26 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 5.00 marimea 70 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.27 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 2.00 marimea 75 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.28 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 2.00 marimea 80 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.29 33100000-1 Surub 5,0 mm Zavorire proximal tibia si
zavorire distal in varianta femur retrograd
inox

Bucată 2.00 marimea 85 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.30 33100000-1 Obturator inox Bucată 10.00 ￠11.5 – 0 - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu
un design care să permită implantarea fără
aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre
în partea proximală în 3 planuri (frontal şi
în două planuii de 450 (grade)
perpendiculare între ele cu şuruburi de
diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre
cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi
cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare
diametru să aibă culoare distinct ; -
Material inox - Să prezinte şurub de
compresie care să realizeze compactarea
în focar; - Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să
prezinte o gaură ovală atît în extremitatea
proximală cît şi în cea distală a tijei pentru
compactare şi dinamizare ; - Să prezinte
găurii distale la cel mult 5 mm de vărful
tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal, găurile de
blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a
zăvorî în partea distală în 4 planuri
(sagital, frontal şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se
realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm
; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie), componentele
pieselor de instrumentar să aibă poziţii
bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi
tijele să fie de acelaşi producător ; -
Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă
marcajul producătorului; - Instrumentarul
să conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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27.31 33100000-1 Obturator inox Bucată 10.00 ￠11.5,+5 - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată (cu canal de minim 4 mm ) cu
un design care să permită implantarea fără
aşezaj ; - Să poată fi folosită şi ca tija de
reconstrucţie (pentru reconstrucţia
platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre
în partea proximală în 3 planuri (frontal şi
în două planuii de 450 (grade)
perpendiculare între ele cu şuruburi de
diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Diametre
cuprinse intre 8 şi 11 mm şi lungimi
cuprinse între 285 şi 400 mm, fiecare
diametru să aibă culoare distinct ; -
Material inox - Să prezinte şurub de
compresie care să realizeze compactarea
în focar; - Să prezinte obturatoare de 5
dimensiuni cu increment de 5 mm ; - Să
prezinte o gaură ovală atît în extremitatea
proximală cît şi în cea distală a tijei pentru
compactare şi dinamizare ; - Să prezinte
găurii distale la cel mult 5 mm de vărful
tijei pentru posibilitatea fixării
fragmentelor foarte distal, găurile de
blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a
zăvorî în partea distală în 4 planuri
(sagital, frontal şi două în unghi de 450,
perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se
realizeze cu şuruburi de 4,5 mm şi 5,0 mm
; - Tijele vor fi livrate cu 2 seturi de
instrumentar (în custodie), componentele
pieselor de instrumentar să aibă poziţii
bine definite în trusă ; - Instrumentarul şi
tijele să fie de acelaşi producător ; -
Instrumentariul, tijele, şuruburile să aibă
marcajul producătorului; - Instrumentarul
să conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare

27.32 33100000-1 Obturator inox Bucată 15.00
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￠11.5,+10 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată (cu canal de minim 4
mm ) cu un design care să permită
implantarea fără aşezaj ; - Să poată fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie (pentru
reconstrucţia platoului tibial) cu
posibilitate de zăvorăre în partea
proximală în 3 planuri (frontal şi în două
planuii de 450 (grade) perpendiculare între
ele cu şuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0
mm) ; - Diametre cuprinse intre 8 şi 11
mm şi lungimi cuprinse între 285 şi 400
mm, fiecare diametru să aibă culoare
distinct ; - Material inox - Să prezinte
şurub de compresie care să realizeze
compactarea în focar; - Să prezinte
obturatoare de 5 dimensiuni cu increment
de 5 mm ; - Să prezinte o gaură ovală atît
în extremitatea proximală cît şi în cea
distală a tijei pentru compactare şi
dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la
cel mult 5 mm de vărful tijei pentru
posibilitatea fixării fragmentelor foarte
distal, găurile de blocaj să fie filetate ; -
Posibilitatea de a zăvorî în partea distală
în 4 planuri (sagital, frontal şi două în
unghi de 450, perpendiculare.) ; -
Zăvorărea să se realizeze cu şuruburi de
4,5 mm şi 5,0 mm ; - Tijele vor fi livrate
cu 2 seturi de instrumentar (în custodie),
componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă ; -
Instrumentarul şi tijele să fie de acelaşi
producător ; - Instrumentariul, tijele,
şuruburile să aibă marcajul
producătorului; - Instrumentarul să
conţină elemente de ochire distală cu
reglaj fin pentru găurile din toate planurile
; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu
diametru de la 8 la 12mm și pasul de
5mm. - Instrumentarul să conţină
elemente care să permită identificarea
joncţiunii tijă – cadru; - Şuruburile pentru
blocaj să fie cu vîrf tăietor (self tapping); -
Ofertantul se obligă să accepte schimbul
de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare
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28 Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată
de Humerus

28.1 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm titan Bucată 2.00 Lungimea 180 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.2 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm titan Bucată 2.00 Lungimea 200 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.3 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm titan Bucată 3.00 Lungimea 220 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.4 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm titan Bucată 3.00 Lungimea 240 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.5 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm titan Bucată 3.00 Lungimea 260 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.6 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm titan Bucată 2.00 Lungimea 280 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.7 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm titan Bucată 2.00 Lungimea 180 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.8 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm titan Bucată 2.00 Lungimea 200 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.9 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm titan Bucată 3.00 Lungimea 220 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.10 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm titan Bucată 3.00 Lungimea 240 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.11 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm titan Bucată 3.00 Lungimea 260 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.12 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm titan Bucată 2.00 Lungimea 280 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.13 33100000-1 Obturator titan Bucată 30.00 standart - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.14 33100000-1 Surub 3,5 mm, zavorire distala titan Bucată 25.00 L - 24 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.15 33100000-1 Surub 3,5 mm, zavorire distala titan Bucată 25.00 L - 26 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.16 33100000-1 Surub 3,5 mm, zavorire distala titan Bucată 10.00 L-28 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.17 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire proximala titan Bucată 15.00 L - 36 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.18 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire proximala titan Bucată 15.00 L- 38 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.19 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire proximala titan Bucată 5.00 L - 40 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.20 33100000-1 Surub 5 mm, zavorire proximala titan Bucată 15.00 L- 38 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.21 33100000-1 Surub 5 mm, zavorire proximala titan Bucată 20.00 L - 40 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.22 33100000-1 Surub 5 mm, zavorire proximala titan Bucată 15.00 L - 42 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -
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28.23 33100000-1 Surub 5 mm, zavorire proximala titan Bucată 10.00 L - 44 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material titan - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare -

29 Tijă Centramedulară Zăvorîtă Canulată
de Humerus
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29.1 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm inox Bucată 2.00 Lungimea 180 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.2 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm inox Bucată 2.00 Lungimea 200 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.3 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm inox Bucată 3.00 Lungimea 220 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.4 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm inox Bucată 3.00 Lungimea 240 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.5 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm inox Bucată 3.00 Lungimea 260 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.6 33100000-1 Tija UMAR diametrul 7 mm inox Bucată 2.00 Lungimea 280 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.7 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm inox Bucată 2.00 Lungimea 180 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.8 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm inox Bucată 2.00 Lungimea 200 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.9 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm inox Bucată 3.00 Lungimea 220 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.10 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm inox Bucată 3.00 Lungimea 240 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.11 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm inox Bucată 3.00 Lungimea 260 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.12 33100000-1 Tija UMAR diametrul 8 mm inox Bucată 2.00 Lungimea 280 - Ofertantul va prezenta
variant electronica sau pe support hîrtie a
tehnicii de aplicare a tijei centromedulare.
- Tija să fie canulată, cu un design care
permite implantarea fără alezaj; - Să potă
fi folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.13 33100000-1 Obturator inox Bucată 30.00 standart - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.14 33100000-1 Surub 3,5 mm, zavorire distala inox Bucată 25.00 L - 24 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.15 33100000-1 Surub 3,5 mm, zavorire distala inox Bucată 25.00 L - 26 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.16 33100000-1 Surub 3,5 mm, zavorire distala inox Bucată 10.00 L-28 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 449/520

29.17 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox Bucată 15.00 L - 36 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.18 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox Bucată 15.00 L- 38 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.19 33100000-1 Surub 4,5 mm, zavorire proximala inox Bucată 5.00 L - 40 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.20 33100000-1 Surub 5 mm, zavorire proximala inox Bucată 15.00 L- 38 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.21 33100000-1 Surub 5 mm, zavorire proximala inox Bucată 20.00 L - 40 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.22 33100000-1 Surub 5 mm, zavorire proximala inox Bucată 15.00 L - 42 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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29.23 33100000-1 Surub 5 mm, zavorire proximala inox Bucată 10.00 L - 44 mm - Ofertantul va prezenta variant
electronica sau pe support hîrtie a tehnicii
de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să
fie canulată, cu un design care permite
implantarea fără alezaj; - Să potă fi
folosită şi ca tija de reconstrucţie pentru
capul şi colul humeral, cu posibilitate de
zăvorîre în partea proximală în trei planuri
cu şuruburi de diametru 4,5 – 5,0 mm; -
Diametre cuprinse între 7 şi 8 mm,
lungimi cuprinse între 180 – 300 mm ; -
Material inox - Să prezinte obturatoare de
minim 5 dimensiuni cu increment de 5
mm ; - Să prezinte o gaură ovală pentru
compactare ; - Zăvorîrea să se realizeze cu
şuruburi de 4,5 – 5 mm şi 3,5 mm şi
lungimi cuprinse între 20 şi 45 mm ; -
Instrumentariul să conţină elemente de
ochire distală pentru toate găurile cu
posibilitate de reglaj fin ; - Trusa de
instrumente să fie livrată în custodie ; -
Instrumentariul şi tijele să fie de acelaşi
producător şi să aibă marcajul
producătorului ; - Instrumentariul să
conţină tub de teflonsau silicon pentru
schimbarea ghidului alezor cu cel de
introducere a tijelor ; - Instrumentariul să
conţină alezatoare cu diametru de 7-7,5-8-
8,5-9mm și pasul de 5mm. -
Componentele pieselor de instrumentar să
aibă poziţii bine definite în trusă; -
Şuruburile de blocaj să aibă vîrf tăietor
(self tapping); - Ofertantul se obligă să
accepte schimbul de implante după
dimensiuni, la necesitatea instituției, în
caz de adjudecare a contractului -
Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

30 Fixatoare pentru stabilizarea
ligamentului incrucisat anterior
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30.1 33100000-1 Implant femural Bucată 10.00 Implant femural: - implant femural din
titan de forma dreptunghiulara, prevazut
cu o bucla continua de poliester, complet
inextensibila; - implant prevazut cu 4
orificii de sutura, doua dintre ele pentru
fixarea buclei chirurgical iar
celelaltedouapentrufirele de tractiune; -
implantul din titan sa se
pozitionezepecorticalalatero – externa; -
sa fie prevazut cu bucla continua din
poliester (completinextensibila) cu
celputin 10dimensiunicuprinseintre 10 si
60 mm, din 5 in 5 mm; - sa
asigurefixareape un canal de maxim 4.5
mm; - implantulfemuralsa se autoblocheze
la iesirea din femur; - sa fie disponibil in
maimultevariante : pentruvarianta
semitendinos, pentruvariantaos – tendon –
os, pentrutunelefemuralescurte (tip
potcoava) care
saasigureumplereacompleta a
canaluluifemural cu grefa; - sapoata fi
livratsi in varianta de extensie a suprafetei
de contact cu corticala externa de celputin
20 mm; - sa se livrezesterilimpreuna cu
celputin 2 fire de sutura din fibra de
polietilena UHMW : un fir pentrutractiune
(#5) si un fir pentrupozitionare (#2); - în
implantaresa se poatafolosiburghiu rigid
de 4,5mm. Implant tibial : - Suruburi de
interferentabioresorbabile cu cap
hemisferic, varf conic, filet rotunjit,
filetulfiindpetotalungimeasurubului; -
Confectionatdintr-un material PLLA
(polietilenarezorbabila), care ii
conferarezistenta maxima; - Suntcanulate
cu diametrul de 1,5mm pentrubrosa de
1,5mm; - suruburilesuntdisponibile in 6
diametre:7, 8, 9, 10, 11 si 12; -
lungimicuprinseintre 25 si 35mm, cu pas
de 5mm; - suruburilesuntdisponibilesi in
varianta cu filet inversat; - sunt sterile, de
unicafolosintasi in ambalaj individual; -
ambalate in folie de aluminiu cu ambalaj
standard international specific
materialelorimplantabilebioresorbabile; -
prezintafolieautocolantapentruidentificare
aprodusului; - se livreaza impreuna cu
surubelnita speciala cu profil in forma
hexagonala, care va intra in surub in toata
adancimea acestuia.
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30.2 33100000-1 Implant tibial Bucată 10.00 Implant femural: - implant femural din
titan de forma dreptunghiulara, prevazut
cu o bucla continua de poliester, complet
inextensibila; - implant prevazut cu 4
orificii de sutura, doua dintre ele pentru
fixarea buclei chirurgical iar
celelaltedouapentrufirele de tractiune; -
implantul din titan sa se
pozitionezepecorticalalatero – externa; -
sa fie prevazut cu bucla continua din
poliester (completinextensibila) cu
celputin 10dimensiunicuprinseintre 10 si
60 mm, din 5 in 5 mm; - sa
asigurefixareape un canal de maxim 4.5
mm; - implantulfemuralsa se autoblocheze
la iesirea din femur; - sa fie disponibil in
maimultevariante : pentruvarianta
semitendinos, pentruvariantaos – tendon –
os, pentrutunelefemuralescurte (tip
potcoava) care
saasigureumplereacompleta a
canaluluifemural cu grefa; - sapoata fi
livratsi in varianta de extensie a suprafetei
de contact cu corticala externa de celputin
20 mm; - sa se livrezesterilimpreuna cu
celputin 2 fire de sutura din fibra de
polietilena UHMW : un fir pentrutractiune
(#5) si un fir pentrupozitionare (#2); - în
implantaresa se poatafolosiburghiu rigid
de 4,5mm. Implant tibial : - Suruburi de
interferentabioresorbabile cu cap
hemisferic, varf conic, filet rotunjit,
filetulfiindpetotalungimeasurubului; -
Confectionatdintr-un material PLLA
(polietilenarezorbabila), care ii
conferarezistenta maxima; - Suntcanulate
cu diametrul de 1,5mm pentrubrosa de
1,5mm; - suruburilesuntdisponibile in 6
diametre:7, 8, 9, 10, 11 si 12; -
lungimicuprinseintre 25 si 35mm, cu pas
de 5mm; - suruburilesuntdisponibilesi in
varianta cu filet inversat; - sunt sterile, de
unicafolosintasi in ambalaj individual; -
ambalate in folie de aluminiu cu ambalaj
standard international specific
materialelorimplantabilebioresorbabile; -
prezintafolieautocolantapentruidentificare
aprodusului; - se livreaza impreuna cu
surubelnita speciala cu profil in forma
hexagonala, care va intra in surub in toata
adancimea acestuia.

31 Pensă Schultz (autor)
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31.1 33100000-1 Pensă Schultz (autor) Bucată 8.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.2 33100000-1 Pensă AO maleolare Bucată 12.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.3 33100000-1 -T-handle pentru fise Schanz Bucată 6.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.4 33100000-1 Chei p/u lacati la ap.de fixare externa Pereche 6.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.5 33100000-1 Cleste(taetor)p/u brose Bucată 12.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.6 33100000-1 Cleste(taetor) p/u fise Schanz Bucată 4.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.7 33100000-1 Masina de gaurit, medicala, cu cate 2
acumulatoare

Bucată 12.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.8 33100000-1 Troacar pentru fise Schanz la 4,0mm.si
3,0mm.(1:1)

Bucată 4.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.9 33100000-1 Fixatoare de os plate, mici si mijlocii,
drepte si sub unghi

Bucată 4.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.10 33100000-1 Forceps de reducere a fracturii ascutit mic
si mijlociu

Bucată 6.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.11 33100000-1 Forceps de reducere a fracturii ascutit cu
olive pe branse mic si mijlociu

Bucată 3.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.12 33100000-1 Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,0mm. Bucată 10.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 470/520

31.13 33100000-1 Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm; Bucată 30.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.14 33100000-1 Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm. Bucată 30.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.15 33100000-1 Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,5mm.
canulat

Bucată 6.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.16 33100000-1 Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm. Bucată 20.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.17 33100000-1 Burghiu canulat l-300mm la diam. 4,5mm. Bucată 10.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.18 33100000-1 Burghiu canulat l-300mm la diam. 3,5mm. Bucată 10.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.19 33100000-1 Burghiu canulat l-300mm la diam. 2,5mm. Bucată 10.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 477/520

31.20 33100000-1 Cleste cu falci plate Bucată 10.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.21 33100000-1 Şurubelniţă hexagonală D. 2,0mm Bucată 12.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.22 33100000-1 Şurubelniţă hexagonală D.3,5mm Bucată 12.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 480/520

31.23 33100000-1 Şurubelniţă hexagonală D.4,5mm Bucată 12.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.24 33100000-1 Şurubelniţă canulată hexagonală D 3,5mm Bucată 3.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.25 33100000-1 Şurubelniţă canulată hexagonală D 4,5 mm Bucată 3.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.26 33100000-1 Şurubelniţă canulată hexagonală D6.5 mm Bucată 6.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.27 33100000-1 Ghid p/u burhiu 2,8mm (placi blocate) Bucată 15.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.28 33100000-1 Ghid p/u burhiu 4,3mm (placi blocate) Bucată 15.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -
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31.29 33100000-1 Ghid p/u burhiu 2,0mm (placi blocate) Bucată 15.00 - Pentru asigurarea compatibilității
instrumentarului la dezinfecție, spălare și
sterilizare, toate instrumentele din fiecare
lot să fie fabricate de unul și același
producător, iar evaluarea ofertelor se va
face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să
posede rezistență sporită la uzura
mecanică; - Instrumentele trebuie să
posede termorezistență la sterilizarea în
pupinel până la temperatura 200°C,
precum și rezistență la sterilizarea cu
vapori până la temperatura 134°C; -
Instrumentele trebuie să posede rezistență
la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante,
utilizate in instituția medicală; - Suprafața
instrumentelor trebuie să fie mată (pentru
a nu reflecta lumina în ochii personalului
medical); - Pe fiecare instrument în mod
obligatoriu să fie înscrisă cu laser
următoarea informație: - Producătorul sau
logo-ul producătorului - Codul
instrumentului - Țara de origine -
Stainless (oțel inox) - Marcajul CE -
Instrumentele trebuie să fie confecționate
din oțel inox, având următoarea
componență (minimum – maximum): - C
(carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00
– 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤
1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P
(fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita
evaluarea descrierii tehnice a fiecărui
instrument propus în parte, la momentul
deschiderii licitației obligatoriu se va
prezenta originalul catalogului poligrafic
al producătorului (prezentarea copiilor
xerox sau tipărite la imprimantă nu se
acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte
schimbul de implante după dimensiuni, la
necesitatea instituției, în caz de adjudecare
a contractului - Certificat CE și/sau
declarație de conformitate în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite -
Certificat ISO 13485 pentru produsele
oferite - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau pliant
original sau copie pentru produsele oferite
confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în
format electronic pe CD (împreună cu
fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea
de utilizare tradusă în limba de stat sau
altă limbă de circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea
specialiștilor în centre de referință
specializate a producătorului și/sau la
sediul beneficiarului final pentru
produsele care nu au fost folosite anterior,
în termen de o lună de la solicitare -

32 Instrumentar p/u Ligamentoplastie a
Genunchiului - LIA
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32.1 33100000-1 - ghid femural Bucată 1.00 Reglabil, cu brat tip “Elbow” si varf
angulat, pentru o mai buna fixare pe
corticala Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni SLAP,
ruptura de coafa, reconstructie capsulara,
tenodeza de biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

32.2 33100000-1 - set burghie femurale Bucată 1.00 Burghie cu parte taietoare mica, gradate,
cu dimensiuni intre 5mm si 12mm cu pas
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de 1mm, inclusiv diametrele 5.5mm,
6.5mm, 7.5mm si 8.5mm pentru
respectarea principiului “press-fit” Set
ancore - Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

32.3 33100000-1 - set burghie tibiale Bucată 1.00 Burghie cu parte taietoare mare, gradate,
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cu dimensiuni intre 5mm si 12mm cu pas
de 1mm, inclusiv diametrele 5.5mm,
6.5mm, 7.5mm si 8.5mm pentru
respectarea principiului “press-fit” Set
ancore - Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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32.4 33100000-1 - maner universal Bucată 1.00 Pentru folosirea offset-urilor (in cazul
tehnicii transtibiale) sau a tepuselor de
microfracturi Set ancore - Pentru indicatii
: UMAR : leziuni Bankart, leziuni SLAP,
ruptura de coafa, reconstructie capsulara,
tenodeza de biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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32.5 33100000-1 - offset femural Bucată 1.00 Cu dimensiuni intre 0 – 7mm, codate pe
culori Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni SLAP,
ruptura de coafa, reconstructie capsulara,
tenodeza de biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare



03.04.2018 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 492/520

32.6 33100000-1 - chiureta notchplastie Bucată 1.00 Pentru realizarea notchplastiei Set ancore -
Pentru indicatii : UMAR : leziuni Bankart,
leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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32.7 33100000-1 - bloc de masurare Bucată 1.00 Pentru masurarea diametrului grefei, intre
5 – 12mm, cu pas de 0.5mm Set ancore -
Pentru indicatii : UMAR : leziuni Bankart,
leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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32.8 33100000-1 - tepuse pentru microfracturi Bucată 1.00 Cu angulatie si grosime diferita – 20, 40 si
90 de grade, subtiri sau groase Set ancore
- Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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32.9 33100000-1 - stripper Bucată 1.00 Varianta deschisa si inchisa Set ancore -
Pentru indicatii : UMAR : leziuni Bankart,
leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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32.10 33100000-1 - brosa cu ureche Bucată 1.00 Pentru tractiunea grefei prin canale,
lungime de 378mm, diametru 2.7mm Set
ancore - Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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32.11 33100000-1 - brosa- surub tibial Bucată 1.00 Brosa elastica, cu capete rotunjite, si
marcare cu laser, lungime 305mm Set
ancore - Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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32.12 33100000-1 - joja masurare canal femural Bucată 1.00 Joja gradata pentru masurarea lungimii
tunelului femural Set ancore - Pentru
indicatii : UMAR : leziuni Bankart,
leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

32.13 33100000-1 - rigla canal Bucată 1.00 Rigla pentru masurarea diametrelor
tunelurilor si a adancimilor defectelor
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osoase, gradata intre 0 – 10mm pentru
diametru tunel, si intre 0 – 24mm pentru
adanciume defect, codat pe culori Set
ancore - Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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32.14 33100000-1 - burghiu pentru fixare femurala Bucată 1.00 Burghiu de diametru 4,5mm canulat cu
2.7mm, gradat, pentru realizarea tunelului
femural la fixarea femurala prin suspensie
Set ancore - Pentru indicatii : UMAR :
leziuni Bankart, leziuni SLAP, ruptura de
coafa, reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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32.15 33100000-1 -șeiver cu set de lame Bucată 1.00 Unitatea de control,piesa de mana
Standart Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni SLAP,
ruptura de coafa, reconstructie capsulara,
tenodeza de biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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32.16 33100000-1 -mușcator plat-lat drept Bucată 1.00 Mușcator plat-lat drept –Duckbill
Maulform Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni SLAP,
ruptura de coafa, reconstructie capsulara,
tenodeza de biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

33 Instrumentar p/u suturarea capsulo-
ligamentara de umar
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33.1 33100000-1 - switching stick Bucată 1.00 Brosa pentru pastrarea portalului Set
ancore - Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.2 33100000-1 - palpator Bucată 1.00 Gradat Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni SLAP,
ruptura de coafa, reconstructie capsulara,
tenodeza de biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.3 33100000-1 - pense suture passer Bucată 1.00 Cu variante dreapta, curbata la 45 de
grade stanga / dreapta, 35 de grade in sus,
cu maner drept sau de pensa Set ancore -
Pentru indicatii : UMAR : leziuni Bankart,
leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.4 33100000-1 - crochet hook Bucată 1.00 Carlig tip croseta, pentru prinderea
suturilor Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni SLAP,
ruptura de coafa, reconstructie capsulara,
tenodeza de biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.5 33100000-1 - pense grasper Bucată 1.00 Pense tip grasper pentru recuperarea de
corpi liberi Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni SLAP,
ruptura de coafa, reconstructie capsulara,
tenodeza de biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.6 33100000-1 - impingator de noduri Bucată 1.00 Pentru impingerea nodurilor Set ancore -
Pentru indicatii : UMAR : leziuni Bankart,
leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.7 33100000-1 - bisturiucutit pentru taieresutura si tesut Bucată 1.00 Pentru taiere suturei si tesuturilor Set
ancore - Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.8 33100000-1 - raspa taietoare Bucată 1.00 Pentru desprinderea labrumului, in
instabilitate (inclusiv bankart, slap) Set
ancore - Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.9 33100000-1 - pensa suture passer pentru coafa Bucată 1.00 Pentru trecerea suturii prin coafa
rotatorilor, si recuperarea acesteia Set
ancore - Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.10 33100000-1 - tepusa Bucată 1.00 Pentru pregatirea locului de insertie a
ancorelor Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni SLAP,
ruptura de coafa, reconstructie capsulara,
tenodeza de biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.11 33100000-1 - pensa pentru taiere sutura Bucată 1.00 Pensa pentru taierea firelor de sutura Set
ancore - Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.12 33100000-1 - ghid burghiu Bucată 1.00 Ghid cu fixare ferma pe os, pentru insertia
ancorelor Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni SLAP,
ruptura de coafa, reconstructie capsulara,
tenodeza de biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.13 33100000-1 - burghiu Bucată 1.00 Burghiu de diverse diametre, pentru
pregatirea inserarii ancorelor cu filetare
Set ancore - Pentru indicatii : UMAR :
leziuni Bankart, leziuni SLAP, ruptura de
coafa, reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.14 33100000-1 - tava instrumentar Bucată 1.00 Tava pentru sterilizare instrumentar Set
ancore - Pentru indicatii : UMAR : leziuni
Bankart, leziuni SLAP, ruptura de coafa,
reconstructie capsulara, tenodeza de
biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare
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33.15 33100000-1 - set pentru aplicarea ancorelor Bucată 1.00 set ancore Set ancore - Pentru indicatii :
UMAR : leziuni Bankart, leziuni SLAP,
ruptura de coafa, reconstructie capsulara,
tenodeza de biceps, repararea deltoidului;
ANTEPICIOR / GLEZNA : instabilitatea
laterala si mediala a gleznei, repararea
tendonului Achilean, tratamentul
chirurgical al hallux-valgus, repararea
ligamentelor metatarsiale, reconstructii
mediotarsiene; COT, MANA : ligamentul
scafolunar, repararea ligamentelor
colaterale ulnare sau radiale, tratamentul
chirurgical al epicondilitei laterale,
reatasarea tendonului bicipital;
GENUNCHI : reparatii extra-capsulare :
ligamentul medial colateral, ligamentul
lateral colateral, ligamentul oblic
posterior; tenodeza tractului iliotibial,
realiniere patelara inclusiv avansarea
vastului medial. Caracteristici : pentru
fixarea primara sau secundara a
tesuturilor; implantul sa fie confectionat
din aliaj de titan; autofiletanta, filet cu pas
larg; pentru o fixare mai buna, ancora sa
prezinte doua filete care incep in partea
superioara a ancorei din puncte opuse si
merg in paralel pe toata lungimea ancorei,
iar spirele filetului alterneaza ca inaltime
(o spira inalta, una joasa, una inalta, una
joasa, etc.); preincarcata pe un maner
nerecuperabil de insertie din ABS;
diametre : 2.8mm pentru interventii
antepicior, cot, mana, 3.5mm pentru
instabilitate umar (inclusiv Bankart,
SLAP), 5.0mm pentru coafa si genunchi,
6.5mm pentru revizie; ambalata steril;
sutura atasata sa fie din polietilena
UHMW, non-absorbabila; ancorele sa
contina intre una si doua suturi iar
grosimea suturii sa fie de #2; ancorele sa
fie disponibile si in dimensiunea de
5.0mm si 6.5mm; ancorele sa fie
disponibile si in varianta absorbabila din
PLLA; sa fie livrate impreuna cu burghiu
si ghid de introducere pentru fiecare tip de
ancora - Certificat CE și/sau declarație de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite - Certificat ISO
13485 pentru produsele oferite - Catalogul
producătorului pentru produsele oferite -
catalog și/sau pliant original sau copie
pentru produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila participantului, pe
suport hârtie sau în format electronic pe
CD (împreună cu fișierul ofertei
electronice) - Instrucțiunea de utilizare
tradusă în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională (Engleză/Rusă) -
la livrare - Instruirea specialiștilor în
centre de referință specializate a
producătorului și/sau la sediul
beneficiarului final pentru produsele care
nu au fost folosite anterior, în termen de o
lună de la solicitare

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
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3.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F
3.4) - original– confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

DA

3.2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul
economic nerezident va prezenta documente din ţara de
origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional

DA

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului NU
3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de

resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Nu se cere NU

3.5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,
identificată prin referire la specificații sau standard
relevante

corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de
calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi
confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea
documentelor confirmative, cu indicarea paginei din
pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul
produsului (emise de producător). Agentul economic va
evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul
care confirmă specificația în cauză. Certificatele de
calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele
corespunzătoare.

DA

3.6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform Formularului
(se va indica) sau Declarație privind lista principalelor
lucrări executate în ultimul an de activitate conform
Formularului (se va indica)

NU

3.7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
conform Formularului (se va indica) și Documente care
atestă faptul că operatorul economic se află în posesia
utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie,
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

NU

3.8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea
nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F
3.5) - original– confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

DA

3.9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului;

DA

3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului
(F 3.3) - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

DA

3.11 Raportul financiar Raportul financiar/situație financiară - Copie – confirmată
prin semnătura şi ştampila candidatului

DA

3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea
un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru
implementarea contractului conform Formularul (se va
indica)

NU

3.13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere NU

3.14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)

Nu se cere NU

3.15 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform Formularului electronic plasat pe site
(www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)confirmat
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului.
Participantul va prezenta formularul ofertei F 4.1 în format
electronic pe suport CD împreună cu oferta. Informația din
formularul ofertei F 4.1 pe suport hîrtie obligatoriu va fi
identică cu informația prezentată în format electronic.

DA

3.16 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform Formularului electronic plasat pe site
(www.capcs/dispozitive medicale/anunturi licitatii)
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul ofertei
F 4.2 în format electronic pe suport CD împreună cu oferta.
Informația din formularul ofertei F 4.2 pe suport hîrtie
obligatoriu va fi identică cu informația prezentată în format
electronic.

DA

3.17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; DA
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3.18 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

DA

3.19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

–copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

DA

3.20 Licenţa de activitate conform legislaţiei -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului DA
3.21 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,

prenumele, codul personal)
- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

DA

3.22 Mostre -la solicitarea autorității contractante/beneficiarului în decurs
de 5 zile după solicitare

DA

 
4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
 sau

 Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 

 Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 

 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
 Codul fiscal: 1016601000212 

 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/01337 din 14.05.2018"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

2.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: 30 zile bancare după prezentarea facturii fiscale și actului de predare primire de către
CAPCS

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 120 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 18/01337 
Pentru achiziţionarea de: achiziționare implanturi traumatologico-ortopedice conform
necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2018 

 Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 

 Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1 

 A nu se deschide înainte de: 14.05.2018 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884325 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 14.05.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884325 
Data, Ora: 14.05.2018 10:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

14.05.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: per lot la cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

 




