




ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/03851 28.08.2018din

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

Achiziționarea Electrocardiostimulatoare de implant și consumabile pentru electrofiziologie
conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2019Obiectul 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.:  68  din  28.08.2018.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea Electrocardiostimulatoare de implant și consumabile pentru electrofiziologie conform
necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2019"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2019
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 Electrocardiostimulator unicameral tip
VVIR + 1 sonda

300.00Bucată1.1 Electrocardiostimulator unicameral tip VVIR
+ 1 sonda

*Cerințe
tehnice:Electrocardiostimulator tip
VVIR în complet cu 1 electrod.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

2 Electrocardiostimulator bicameral tip
DDDR +2 sonde

100.00Bucată2.1 Electrocardiostimulator bicameral tip DDDR
+2 sonde

*Cerințe
tehnice:Electrocardiostimulator tip
DDDR în complet cu 2 electrozi.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

3 Cardioverter – defibrillator implantabil
unicameral tip VR

10.00Bucată3.1 Cardioverter – defibrillator implantabil
unicameral tip VR

*Cerințe tehnice:Cardioverter –
defibrillator implantabil unicameral

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată3.1 Cardioverter – defibrillator implantabil
unicameral tip VR

tip VR. *Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

4 Introducer  7 f  pentru
electrocardiostimulatoare implantabile

400.00Bucată4.1 Introducer  7 f  pentru
electrocardiostimulatoare implantabile

*Cerințe tehnice:Introducer  7 f
pentru  electrocardiostimulatoare
implantabile. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

5 Introducer  6f  cu valvă hemostatică, pentru
electrocardiostimulatoare implantabile

100.00Bucată5.1 Introducer  6f  cu valvă hemostatică, pentru
electrocardiostimulatoare implantabile

*Cerințe tehnice:Introducer  6 f cu
valvă hemostatică,   pentru
electrocardiostimulatoare
temporare. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

6 Set de electrozi pentru
electrocardiostimularea temporară

50.00Bucată6.1 Set de electrozi pentru electrocardiostimularea
temporară

*Cerințe tehnice:Set de electrozi
pentru electrocardiostimularea
temporară. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE 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

50.00Bucată6.1 Set de electrozi pentru electrocardiostimularea
temporară

oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

7 Kit steril pentru implant de pacemaker
405.00Bucată7.1 Kit steril pentru implant de pacemaker *Cerințe tehnice:Kit steril pentru

implant de pacemaker(Set steril
chirurgical ECS) 2 buc.:cîmp steril
bord adeziv 175x175 cm. 1
buc:cămp epidural autoadeziv
75x80 cm ;6 x15 cm. 2 buc.: câmp
adeziv bistratificat 90x75 cm, 2
buc.: ștergar de celuloza 18x 25 cm
2 x BNS halat chirurgical PR SP xL
1 x banda adeziva 9x49 cm. 2 buc.:
Bol 500 ml din polipropilen, gradat,
colorat 2 buc.: Bol 250 ml din
polipropilen, gradat, colorat 1 buc.:
husă ecran circulară 140cm din
polietilenă, transparentă 1x
recipient recoltare mostre biologice
125 5 x spatule cu burete,albastre 1
buc.: Forceps 12 cm,plastic verde 1
buc.: Lamă nr. 22 SS 4 buc.: Pensă
1x punga hîrtie 19 x 25 cm 200 x
tampon absorbant 7,5 x 7,5 ;4Palb
1x pungă hirtie 25 x 38 cm 1 x
ștergar de celuloză 18 x25 cm 1 x
BNS halat chirurgical PR SP XL 1
x MSC 79 x 145 cm.pachet mare 1
x cîmp masa 150 x 190 cm,standard
1x SALABEL 63 x 47 mmRED
WARNING TEXT SAMPLE 5
perechi: Bahile albe din material
neţesut 5 buc.: Mască chirurgicală 3
straturi, incl. strat antibacterian
5buc.: Bonetă chirurgicală bărbaţi 2
buc.: Bonetă chirurgicală femei 200
buc.: Tampon absorbant 10x10 cm
12 straturi. 2 x perechi mănuși
Latex-biogel, sterile nr.8 2 x
perechi mănuși Latex-biogel, sterile
nr.7 1 x husă mîner ,sussă de
lumină. *Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

8 Set introductor pentru punctie venei
femurala scurt

400.00Bucată8.1 Set introductor pentru punctie venei femurala
scurt

*Cerințe tehnice:Lungimea canulei
utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6, 7, 8
F cu valve hemostatica, pentru
abord femoral se vor livra cu
miniguide wire de otel inoxidabil

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

400.00Bucată8.1 Set introductor pentru punctie venei femurala
scurt

sau de nitinol/platinum cu lungimi
de 40, 50 cm de tip J cu diametre de
0,035; 0,038; ac de punctie (18G),
introducatorul, dilatatorul, ghidul si
inclusiv acul vor fi intr-un suport de
plastic pentru o mai usoara spalare
a acestora inainte de procedura
Posibilitatea de a se cere si teci cu
marker radiopoac exact in
extremitatea distala.*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

9 Cateter electrod diagnostic
80.00Bucată9.1 Cateter electrod diagnostic *Cerințe tehnice:Cateter electrod de

diagnostic electrofiziologie
intracavitar 4 polar, dimensiuni 5, 6
F cu curbura fixa tip Josephson,
spaţiu între electrozi 2-5-2 sau 5
mm, lungimea 110, 115 cm.
Catetere să vină în set cu cabluri de
conectare și să fie compatibile între
ele. Catetere cu posibilitatea de
folosi la copii sub 18 ani.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

5.00Bucată9.2 Cabluri conectare autoclavabile *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod
diagnostic 4 pin, lungime 150-180
cm, să fie compatibile cu cateter
electrod diagnostic. *Certificat de
la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată9.2 Cabluri conectare autoclavabile Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

10 Cateter electrod diagnostic
5.00Bucată10.1 Cateter electrod diagnostic *Cerințe tehnice:Cateter electrod de

diagnostic electrofiziologie
intracavitar 20 polar, dimensiuni 6,
7 F de tip LASSO, lungimea 110,
115 cm. Catetere să vină în set cu
cabluri de conectare și să fie
compatibile între ele. Catetere cu
posibilitatea de folosi la copii sub
18 ani. *Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

3.00Bucată10.2 Cabluri conectare autoclavabile *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod
diagnostic 10 pin, lungime 150-180
cm, să fie compatibile cu cateter
electrod diagnostic. *Certificat de
la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

11 Cateter electrod diagnostic pentru sinus
coronarian

90.00Bucată11.1 Cateter electrod diagnostic pentru sinus
coronarian

*Cerințe tehnice:Cateter electrod de
diagnostic electrofiziologie
intracavitar 10 polar, dimensiuni 5,
6 F cu curbura deflectabilă
disponibilă în dimensiuni
M(medium), L (large), spaţiu între
electrozi 2-8-2 sau 2-5-2 mm,
lungimea 110, 115 cm . Catetere să
vină în set cu cabluri de conectare
și să fie compatibile între ele.
Catetere cu posibilitatea de folosi la
copii sub 18 ani. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE 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

90.00Bucată11.1 Cateter electrod diagnostic pentru sinus
coronarian

corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

3.00Bucată11.2 Cabluri conectare autoclavabile *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod
diagnostic 10 pin, lungime 150-180
cm, să fie compatibile cu cateter
electrod diagnostic. *Certificat de
la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

12 Cateter electrod diagnostic
10.00Bucată12.1 Cateter electrod diagnostic *Cerințe tehnice:Cateter electrod de

diagnostic electrofiziologie
intracavitar 20 polar de tip HALO,
dimensiuni 6, 7 F cu curbura
deflectabilă unidirecţional, spaţiu
între electrozi 2-5-2 sau 2-10-2 mm,
disponibile în dimensiuni X large,
SuperLarge, lungimea 110, 115 cm.
Catetere să vină în set cu cabluri de
conectare și să fie compatibile între
ele. Catetere cu posibilitatea de
folosi la copii sub 18 ani.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

3.00Bucată12.2 Cabluri conectare autoclavabile *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod
diagnostic 10 pin, lungime 150-180
cm, să fie compatibile cu cateter
electrod diagnostic. *Certificat de
la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE 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

3.00Bucată12.2 Cabluri conectare autoclavabile oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

13 Cateter electrod ablație cu RF
30.00Bucată13.1 Cateter electrod ablație cu RF *Cerințe tehnice:Cateter electrod

ablaţie dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu
vîrful electrodului 4 mm, spaţiu
între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor
de măsurare temperaturii de tip
„thermistor sau thermocouple”, cu
curbura deflectabilă uni- sau
bidirecţional, disponibile în tipuri
de curbură S (small), M (medium),
L (large), lungimea 110, 115 cm.
Catetere să aiba posibilitatea de
registrarea intracardiacă, stimularea
cardiacă şi vîrful de a livra energie
de la generatorul de radiofrecvenţă
cu puterea maxima 50 Wt. Catetere
electrozi de ablație să vină în set cu
cabluri de conectare și să fie
compatibile între ele și cu
generatorul de radiofrecvenţă IBI-
1500T11. Catetere cu posibilitatea
de folosi la copii sub 18 ani.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

3.00Bucată13.2 Cabluri conectare autoclavabile *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod
ablaţie 4 pin, lungime 150 cm,
compatibil cu electrod de ablație și
cu generatorul de radiofrecvenţă
IBI-1500T11. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

14 Cateter electrod ablație RF cu irigare
50.00Bucată14.1 Cateter electrod ablație RF cu irigare *Cerințe tehnice:Cateter electrod

ablaţie dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu
33100000-1



pag. 8

CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată14.1 Cateter electrod ablație RF cu irigare vîrful electrodului 4 mm, cu port
suplimentar pentru canal de răcire
uniformă, spaţiu între electrozi 1,5-
5-2 şi 2-5-2 mm, cu curbura
deflectabilă uni- sau bidirecţional,
disponibile în tipuri de curbură M
(medium), L (large), lungimea 110,
115 cm. Catetere să aiba
posibilitatea de registrarea
intracardiacă, stimularea cardiacă şi
vîrful de a livra energie de la
generatorul de radiofrecvenţă.
Catetere electrozi de ablație să vină
în set cu cabluri de conectare și să
fie compatibile între ele și cu
generatorul de radiofrecvenţă IBI-
1500T11. Catetere cu posibilitatea
de folosi la copii sub 18 ani.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

3.00Bucată14.2 Cabluri conectare autoclavabile *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod
ablaţie 4 pin, lungime 150 cm,
compatibil cu electrod de ablație și
cu generatorul de radiofrecvenţă
IBI-1500T11. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

15 Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu
irigare

10.00Bucată15.1 Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu irigare *Cerințe tehnice:Setul să fie
compatibil cu generatorul de
radiofrecvenţă IBI-1500T11 şi
pompa de irigare Cool Point (SJ
Medical). *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE 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

10.00Bucată15.1 Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu irigare corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

16 Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie
transseptala

25.00Bucată16.1 Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie
transseptala

*Cerințe tehnice:Lungimea canulei
utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F
cu valve hemostatica, pentru abord
femoral se vor livra cu miniguide
wire de otel inoxidabil sau de
nitinol/platinum cu lungimi de 180
cm de tip J de 0,032; « Side port »
cu robinet cu trei cai. Material
Pebax sau Teflon. Introducatorul,
dilatatorul, ghidul vor fi intr-un
plastic pentru o mai usoara spalare
a acestora inainte de
procedura.Vârful distal de teaca și
dilatator să fie cu marker radiopoac
pentru vizualizarea sporită
intracardiacă. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru

33100000-1

17 Teacă cu valvă hemostatică deflectabila
pentru punctie transseptala

10.00Bucată17.1 Teacă cu valvă hemostatică deflectabila pentru
punctie transseptala

*Cerințe tehnice:Lungimea canulei
utile de 71-98 cm, cu ID de 8-9 F
cu valve hemostatica cu manier
deflectabil, pentru abord femoral se
vor livra cu miniguide wire de otel
inoxidabil sau de nitinol/platinum
cu lungimi de 180 cm de tip J de
0,032; « Side port » cu robinet cu
trei cai. Material Pebax sau Teflon.
Introducatorul, dilatatorul, ghidul
vor fi intr-un plastic pentru o mai
usoara spalare a acestora inainte de
procedura. Vârful distal de teaca și
dilatator să fie cu marker radiopoac
pentru vizualizarea sporită
intracardiacă. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată17.1 Teacă cu valvă hemostatică deflectabila pentru
punctie transseptala

ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

18 Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping)
10.00Set18.1 Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) *Cerințe tehnice:Patch-kit, setul de

electrozi ce se utilizeaza pentru
mapparea 3D, compatibile cu
sistemul de navigare EnSite
Velocity (SJMedical). *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

19 Set steril getabil pentru interventii
120.00Bucată19.1 Set steril getabil pentru interventii *Cerințe tehnice:Mâiner steril

pentru lampa de operație 1 buc.
Șevetele de celuloza min 18X25 cm
5 buc. Meșe cu dimensiuni min
7,5X7,5 cm, 4 straturi 70 buc.
Bisturiu N°11 1 buc. Camp steril
angiografie pentru abord universal,
Dimensiuni: min. 240X320 cm,
absorbant, ranforsat. Câmp integru,
impermeabil 100%. Zona ranforsată
triplu stratificată, cu grad înalt de
absorbţie (nu mai puţin de 6,5
g/100 cm2). 4 orificii cu bord
adeziv impregnat. Margini laterale
transparente, dim. 70 cm. Bordurile
adezive ale câmpului impregnate în
ţesătură (sî nu fie lipici cu 2 feţe)
pentru a nu forma cute şi a asigura
100% impermeabilitate. 1 buc.
Panglică adezivă impermeabilă
min. 9X49 cm 1 buc. Husă
transparentă tub, min 140 cm 1 buc.
Câmp Mayo 79X145 impermeabil,
ranforsat 1 buc. Mănuși
chirurgicale deproteinizate
acoperite cu Biogel N7.0 Non-
alergene, rezistente la intervenții
chirurgicale cu utilizarea ghidurilor
metalice; apirogenice, rezistența la
rupere – nu mai puțin de 18N,
grosimea la degete – nu mai putin
de 0,27 mm; conținutul de olyest
extractibile – nu  mai mare de 20
μg/g (conform standardului de
calitate EN455), acoperit pe interior
cu biogel pentru olyester dublă și
rezistența la rupere. 1 buc. Mănuși
chirurgicale deproteinizate
acoperite cu Biogel N8.0 Non-
alergene, rezistente la intervenții
chirurgicale cu utilizarea ghidurilor

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

120.00Bucată19.1 Set steril getabil pentru interventii metalice; apirogenice, rezistența la
rupere – nu mai puțin de 18N,
grosimea la degete – nu mai putin
de 0,27 mm; conținutul de olyest
extractibile – nu mai mare de 20
μg/g (conform standardului de
calitate EN455), acoperit pe interior
cu biogel pentru olyester dublă și
rezistența la rupere. 2 buc. Bol din
plastic 250 ml 2 buc. Husă
transparentă ecran min. 102X102
cm 1 buc. Bol 125 cu capac 1 buc.
Aplicator 6” 4 buc. Camp de masă
bistratificat, min. 100X150 cm 1
buc. Camp de masă bistratificat,
min 150x190 cm 1 buc. Halat
chirurgical XL. Din fibre de
polipropilen, nu mai putin de 5
tipuri de polipropilen (SMMMS),
olyester, cu manjete de olyester,
mâneca cusută cu laser, se va
exclude maneca cusuta cu acul.
Lungimea manecilor – nu mai putin
de 65 cm (±2 cm), lungimea
halatului – nu mai putin de 150 cm
(±2 cm) din umeri pana la poale,
latimea halatului – nu mai mica de
74 cm in zona axilara. 3 buc. Bol
125 ml 2 buc. Seringă 5 ml 3 buc.
Seringă 20 ml 1 buc. Ac 21G 2 buc.
Ac 22G 2 buc. Prelungitor PVC
150 cm rezistent la 4 bar,
compatibil cu toate seringile de la
diferiti producatori 1 buc.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

20 Sistem de extracție mecanică a electrozilor
endocardiali

5.00Set20.1 Sistem de extracție mecanică a electrozilor
endocardiali

Cu abord central venos (subclavian
sau femoral), radioopac, diametru
7-10F, lungimea 33-46 cm,
telescopic, cu suprafața de
polipropilen PTFE sau metalic
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Set20.1 Sistem de extracție mecanică a electrozilor
endocardiali

*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru
produsul oferit.

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de pînă la 45 zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului (IMSP Institutul de Cardiologie)
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) din documentatia Standard
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Ofertantului;

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). Ofertantul 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

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 Ofertantului;

Da

9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.3) - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situație financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului

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
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard

Da

16 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

Da

17 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 Ofertantului;

Da

18 Licenţa de activitate conform legislaţiei -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila
Ofertantului;

Da

19 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul personal)

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

20 Declarație de la Ofertant cu privire la instruirea personalului beneficiarului
privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la
sediul beneficiarului de către personalul autorizat al
furnizorului în decurs de 5 zile de la solicitarea în scris
a beneficiarului-(pentru produsele ce n-au fost utilizate
anterior) original - confirmat prin semnătura şi
ştampila Ofertantului

Da

21 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să
certifice termenul de garanție pentru bunurile ofertate
nu mai mic de 12 luni de la data livrării - original -
confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului.

Da

22 Mostre -la solicitarea în scris a autorității
contractante/beneficiarului în decurs de 5 zile după
solicitare.

Da

23 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform formularul ofertei F 4.1, confirmat
cu ștampila și semnătura ofertantului.

Da

24 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform formularul ofertei F 4.2, confirmat
cu ștampila și semnătura ofertantului.

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.md022884348 ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: OLIEVSCHI IGOR, Șef, secția achiziții dispozitive medicale

Setul de documente poate fi primit la adresa: SITE CAPCS.MD RUBRICA 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
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 04.10.2018 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

04.10.2018 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară





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: Achiziționarea Electrocardiostimulatoare de implant și consumabile pentru
electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul
2019

1.3. Numărul procedurii: 18/03851
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
68 din 28.08.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: IMSP Institutul de Cardiologie
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP Institutul de Cardiologie
1.11. Destinatarul: IMSP Institutul de Cardiologie
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: 022884348 
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 Electrocardiostimulator unicameral tip
VVIR + 1 sonda

1.1 33100000-1 Electrocardiostimulator unicameral tip
VVIR + 1 sonda

Bucată 300.00 *Cerințe tehnice:Electrocardiostimulator
tip VVIR în complet cu 1 electrod.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

2 Electrocardiostimulator bicameral tip
DDDR +2 sonde



2.1 33100000-1 Electrocardiostimulator bicameral tip
DDDR +2 sonde

Bucată 100.00 *Cerințe tehnice:Electrocardiostimulator
tip DDDR în complet cu 2 electrozi.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

3 Cardioverter – defibrillator implantabil
unicameral tip VR

3.1 33100000-1 Cardioverter – defibrillator implantabil
unicameral tip VR

Bucată 10.00 *Cerințe tehnice:Cardioverter –
defibrillator implantabil unicameral tip
VR. *Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

4 Introducer 7 f pentru
electrocardiostimulatoare implantabile

4.1 33100000-1 Introducer 7 f pentru
electrocardiostimulatoare implantabile

Bucată 400.00 *Cerințe tehnice:Introducer 7 f pentru
electrocardiostimulatoare implantabile.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

5 Introducer 6f cu valvă hemostatică,
pentru electrocardiostimulatoare
implantabile

5.1 33100000-1 Introducer 6f cu valvă hemostatică, pentru
electrocardiostimulatoare implantabile

Bucată 100.00 *Cerințe tehnice:Introducer 6 f cu valvă
hemostatică, pentru
electrocardiostimulatoare temporare.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

6 Set de electrozi pentru
electrocardiostimularea temporară



6.1 33100000-1 Set de electrozi pentru
electrocardiostimularea temporară

Bucată 50.00 *Cerințe tehnice:Set de electrozi pentru
electrocardiostimularea temporară.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

7 Kit steril pentru implant de pacemaker
7.1 33100000-1 Kit steril pentru implant de pacemaker Bucată 405.00 *Cerințe tehnice:Kit steril pentru implant

de pacemaker(Set steril chirurgical ECS) 2
buc.:cîmp steril bord adeziv 175x175 cm.
1 buc:cămp epidural autoadeziv 75x80 cm
;6 x15 cm. 2 buc.: câmp adeziv
bistratificat 90x75 cm, 2 buc.: ștergar de
celuloza 18x 25 cm 2 x BNS halat
chirurgical PR SP xL 1 x banda adeziva
9x49 cm. 2 buc.: Bol 500 ml din
polipropilen, gradat, colorat 2 buc.: Bol
250 ml din polipropilen, gradat, colorat 1
buc.: husă ecran circulară 140cm din
polietilenă, transparentă 1x recipient
recoltare mostre biologice 125 5 x spatule
cu burete,albastre 1 buc.: Forceps 12
cm,plastic verde 1 buc.: Lamă nr. 22 SS 4
buc.: Pensă 1x punga hîrtie 19 x 25 cm
200 x tampon absorbant 7,5 x 7,5 ;4Palb
1x pungă hirtie 25 x 38 cm 1 x ștergar de
celuloză 18 x25 cm 1 x BNS halat
chirurgical PR SP XL 1 x MSC 79 x 145
cm.pachet mare 1 x cîmp masa 150 x 190
cm,standard 1x SALABEL 63 x 47
mmRED WARNING TEXT SAMPLE 5
perechi: Bahile albe din material neţesut 5
buc.: Mască chirurgicală 3 straturi, incl.
strat antibacterian 5buc.: Bonetă
chirurgicală bărbaţi 2 buc.: Bonetă
chirurgicală femei 200 buc.: Tampon
absorbant 10x10 cm 12 straturi. 2 x
perechi mănuși Latex-biogel, sterile nr.8 2
x perechi mănuși Latex-biogel, sterile nr.7
1 x husă mîner ,sussă de lumină.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

8 Set introductor pentru punctie venei
femurala scurt



8.1 33100000-1 Set introductor pentru punctie venei
femurala scurt

Bucată 400.00 *Cerințe tehnice:Lungimea canulei utile
de 10 - 12 cm, cu ID de 6, 7, 8 F cu valve
hemostatica, pentru abord femoral se vor
livra cu miniguide wire de otel inoxidabil
sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40,
50 cm de tip J cu diametre de 0,035;
0,038; ac de punctie (18G), introducatorul,
dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi
intr-un suport de plastic pentru o mai
usoara spalare a acestora inainte de
procedura Posibilitatea de a se cere si teci
cu marker radiopoac exact in extremitatea
distala.*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

9 Cateter electrod diagnostic
9.1 33100000-1 Cateter electrod diagnostic Bucată 80.00 *Cerințe tehnice:Cateter electrod de

diagnostic electrofiziologie intracavitar 4
polar, dimensiuni 5, 6 F cu curbura fixa tip
Josephson, spaţiu între electrozi 2-5-2 sau
5 mm, lungimea 110, 115 cm. Catetere să
vină în set cu cabluri de conectare și să fie
compatibile între ele. Catetere cu
posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

9.2 33100000-1 Cabluri conectare autoclavabile Bucată 5.00 *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod diagnostic 4
pin, lungime 150-180 cm, să fie
compatibile cu cateter electrod diagnostic.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

10 Cateter electrod diagnostic



10.1 33100000-1 Cateter electrod diagnostic Bucată 5.00 *Cerințe tehnice:Cateter electrod de
diagnostic electrofiziologie intracavitar 20
polar, dimensiuni 6, 7 F de tip LASSO,
lungimea 110, 115 cm. Catetere să vină în
set cu cabluri de conectare și să fie
compatibile între ele. Catetere cu
posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

10.2 33100000-1 Cabluri conectare autoclavabile Bucată 3.00 *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod diagnostic
10 pin, lungime 150-180 cm, să fie
compatibile cu cateter electrod diagnostic.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

11 Cateter electrod diagnostic pentru sinus
coronarian

11.1 33100000-1 Cateter electrod diagnostic pentru sinus
coronarian

Bucată 90.00 *Cerințe tehnice:Cateter electrod de
diagnostic electrofiziologie intracavitar 10
polar, dimensiuni 5, 6 F cu curbura
deflectabilă disponibilă în dimensiuni
M(medium), L (large), spaţiu între
electrozi 2-8-2 sau 2-5-2 mm, lungimea
110, 115 cm . Catetere să vină în set cu
cabluri de conectare și să fie compatibile
între ele. Catetere cu posibilitatea de folosi
la copii sub 18 ani. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. *Documente confirmative:
Catalog/ Broșura producătorului pentru
produsul oferit.



11.2 33100000-1 Cabluri conectare autoclavabile Bucată 3.00 *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod diagnostic
10 pin, lungime 150-180 cm, să fie
compatibile cu cateter electrod diagnostic.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

12 Cateter electrod diagnostic
12.1 33100000-1 Cateter electrod diagnostic Bucată 10.00 *Cerințe tehnice:Cateter electrod de

diagnostic electrofiziologie intracavitar 20
polar de tip HALO, dimensiuni 6, 7 F cu
curbura deflectabilă unidirecţional, spaţiu
între electrozi 2-5-2 sau 2-10-2 mm,
disponibile în dimensiuni X large,
SuperLarge, lungimea 110, 115 cm.
Catetere să vină în set cu cabluri de
conectare și să fie compatibile între ele.
Catetere cu posibilitatea de folosi la copii
sub 18 ani. *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

12.2 33100000-1 Cabluri conectare autoclavabile Bucată 3.00 *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod diagnostic
10 pin, lungime 150-180 cm, să fie
compatibile cu cateter electrod diagnostic.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

13 Cateter electrod ablație cu RF



13.1 33100000-1 Cateter electrod ablație cu RF Bucată 30.00 *Cerințe tehnice:Cateter electrod ablaţie
dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vîrful
electrodului 4 mm, spaţiu între electrozi 2-
5-2 mm, cu sensor de măsurare
temperaturii de tip „thermistor sau
thermocouple”, cu curbura deflectabilă
uni- sau bidirecţional, disponibile în tipuri
de curbură S (small), M (medium), L
(large), lungimea 110, 115 cm. Catetere să
aiba posibilitatea de registrarea
intracardiacă, stimularea cardiacă şi vîrful
de a livra energie de la generatorul de
radiofrecvenţă cu puterea maxima 50 Wt.
Catetere electrozi de ablație să vină în set
cu cabluri de conectare și să fie
compatibile între ele și cu generatorul de
radiofrecvenţă IBI-1500T11. Catetere cu
posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

13.2 33100000-1 Cabluri conectare autoclavabile Bucată 3.00 *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod ablaţie 4 pin,
lungime 150 cm, compatibil cu electrod de
ablație și cu generatorul de radiofrecvenţă
IBI-1500T11. *Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

14 Cateter electrod ablație RF cu irigare



14.1 33100000-1 Cateter electrod ablație RF cu irigare Bucată 50.00 *Cerințe tehnice:Cateter electrod ablaţie
dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vîrful
electrodului 4 mm, cu port suplimentar
pentru canal de răcire uniformă, spaţiu
între electrozi 1,5-5-2 şi 2-5-2 mm, cu
curbura deflectabilă uni- sau bidirecţional,
disponibile în tipuri de curbură M
(medium), L (large), lungimea 110, 115
cm. Catetere să aiba posibilitatea de
registrarea intracardiacă, stimularea
cardiacă şi vîrful de a livra energie de la
generatorul de radiofrecvenţă. Catetere
electrozi de ablație să vină în set cu
cabluri de conectare și să fie compatibile
între ele și cu generatorul de
radiofrecvenţă IBI-1500T11. Catetere cu
posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

14.2 33100000-1 Cabluri conectare autoclavabile Bucată 3.00 *Cerințe tehnice:Cablu conectare
autoclavabile pentru electrod ablaţie 4 pin,
lungime 150 cm, compatibil cu electrod de
ablație și cu generatorul de radiofrecvenţă
IBI-1500T11. *Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

15 Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu
irigare

15.1 33100000-1 Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu
irigare

Bucată 10.00 *Cerințe tehnice:Setul să fie compatibil cu
generatorul de radiofrecvenţă IBI-
1500T11 şi pompa de irigare Cool Point
(SJ Medical). *Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

16 Teacă cu valvă hemostatică pentru
punctie transseptala



16.1 33100000-1 Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie
transseptala

Bucată 25.00 *Cerințe tehnice:Lungimea canulei utile
de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valve
hemostatica, pentru abord femoral se vor
livra cu miniguide wire de otel inoxidabil
sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180
cm de tip J de 0,032; « Side port » cu
robinet cu trei cai. Material Pebax sau
Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul
vor fi intr-un plastic pentru o mai usoara
spalare a acestora inainte de
procedura.Vârful distal de teaca și
dilatator să fie cu marker radiopoac pentru
vizualizarea sporită intracardiacă.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

17 Teacă cu valvă hemostatică deflectabila
pentru punctie transseptala

17.1 33100000-1 Teacă cu valvă hemostatică deflectabila
pentru punctie transseptala

Bucată 10.00 *Cerințe tehnice:Lungimea canulei utile
de 71-98 cm, cu ID de 8-9 F cu valve
hemostatica cu manier deflectabil, pentru
abord femoral se vor livra cu miniguide
wire de otel inoxidabil sau de
nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de
tip J de 0,032; « Side port » cu robinet cu
trei cai. Material Pebax sau Teflon.
Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi
intr-un plastic pentru o mai usoara spalare
a acestora inainte de procedura. Vârful
distal de teaca și dilatator să fie cu marker
radiopoac pentru vizualizarea sporită
intracardiacă. *Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

18 Patch-kit (electrozi set pentru 3D
mapping)



18.1 33100000-1 Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) Set 10.00 *Cerințe tehnice:Patch-kit, setul de
electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea
3D, compatibile cu sistemul de navigare
EnSite Velocity (SJMedical). *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

19 Set steril getabil pentru interventii
19.1 33100000-1 Set steril getabil pentru interventii Bucată 120.00 *Cerințe tehnice:Mâiner steril pentru

lampa de operație 1 buc. Șevetele de
celuloza min 18X25 cm 5 buc. Meșe cu
dimensiuni min 7,5X7,5 cm, 4 straturi 70
buc. Bisturiu N°11 1 buc. Camp steril
angiografie pentru abord universal,
Dimensiuni: min. 240X320 cm, absorbant,
ranforsat. Câmp integru, impermeabil
100%. Zona ranforsată triplu stratificată,
cu grad înalt de absorbţie (nu mai puţin de
6,5 g/100 cm2). 4 orificii cu bord adeziv
impregnat. Margini laterale transparente,
dim. 70 cm. Bordurile adezive ale
câmpului impregnate în ţesătură (sî nu fie
lipici cu 2 feţe) pentru a nu forma cute şi a
asigura 100% impermeabilitate. 1 buc.
Panglică adezivă impermeabilă min. 9X49
cm 1 buc. Husă transparentă tub, min 140
cm 1 buc. Câmp Mayo 79X145
impermeabil, ranforsat 1 buc. Mănuși
chirurgicale deproteinizate acoperite cu
Biogel N7.0 Non-alergene, rezistente la
intervenții chirurgicale cu utilizarea
ghidurilor metalice; apirogenice,
rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N,
grosimea la degete – nu mai putin de 0,27
mm; conținutul de olyest extractibile – nu
mai mare de 20 μg/g (conform
standardului de calitate EN455), acoperit
pe interior cu biogel pentru olyester dublă
și rezistența la rupere. 1 buc. Mănuși
chirurgicale deproteinizate acoperite cu
Biogel N8.0 Non-alergene, rezistente la
intervenții chirurgicale cu utilizarea
ghidurilor metalice; apirogenice,
rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N,
grosimea la degete – nu mai putin de 0,27
mm; conținutul de olyest extractibile – nu
mai mare de 20 μg/g (conform
standardului de calitate EN455), acoperit
pe interior cu biogel pentru olyester dublă
și rezistența la rupere. 2 buc. Bol din
plastic 250 ml 2 buc. Husă transparentă
ecran min. 102X102 cm 1 buc. Bol 125 cu
capac 1 buc. Aplicator 6” 4 buc. Camp de
masă bistratificat, min. 100X150 cm 1
buc. Camp de masă bistratificat, min
150x190 cm 1 buc. Halat chirurgical XL.
Din fibre de polipropilen, nu mai putin de
5 tipuri de polipropilen (SMMMS),
olyester, cu manjete de olyester, mâneca
cusută cu laser, se va exclude maneca



cusuta cu acul. Lungimea manecilor – nu
mai putin de 65 cm (±2 cm), lungimea
halatului – nu mai putin de 150 cm (±2
cm) din umeri pana la poale, latimea
halatului – nu mai mica de 74 cm in zona
axilara. 3 buc. Bol 125 ml 2 buc. Seringă
5 ml 3 buc. Seringă 20 ml 1 buc. Ac 21G
2 buc. Ac 22G 2 buc. Prelungitor PVC
150 cm rezistent la 4 bar, compatibil cu
toate seringile de la diferiti producatori 1
buc. *Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

20 Sistem de extracție mecanică a
electrozilor endocardiali

20.1 33100000-1 Sistem de extracție mecanică a electrozilor
endocardiali

Set 5.00 Cu abord central venos (subclavian sau
femoral), radioopac, diametru 7-10F,
lungimea 33-46 cm, telescopic, cu
suprafața de polipropilen PTFE sau
metalic *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalog/
Broșura producătorului pentru produsul
oferit.

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F

3.4) din documentatia Standard confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Ofertantului;

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). Ofertantul 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 Ofertantului;

DA

3.9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

DA

3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului
(F 3.3) - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

DA

3.11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situație financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului

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 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard

DA

3.16 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

3.17 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 Ofertantului;

DA

3.18 Licenţa de activitate conform legislaţiei -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila Ofertantului; DA
3.19 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,

prenumele, codul personal)
- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

3.20 Declarație de la Ofertant cu privire la instruirea personalului beneficiarului privind
utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul
beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului în
decurs de 5 zile de la solicitarea în scris a beneficiarului-
(pentru produsele ce n-au fost utilizate anterior) original -
confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului

DA

3.21 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice
termenul de garanție pentru bunurile ofertate nu mai mic de
12 luni de la data livrării - original - confirmat prin
semnătura şi ştampila Ofertantului.

DA

3.22 Mostre -la solicitarea în scris a autorității contractante/beneficiarului
în decurs de 5 zile după solicitare.

DA

3.23 Formularul ofertei F 4.1 - original - conform formularul ofertei F 4.1, confirmat cu
ștampila și semnătura ofertantului.

DA

3.24 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform formularul ofertei F 4.2, confirmat cu
ștampila și semnătura ofertantului.

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. 18/03851 din 04.10.2018"
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 45 zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului (IMSP Institutul de
Cardiologie)

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare – primire
de catre 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. 18/03851 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea Electrocardiostimulatoare de implant și
consumabile pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de
Cardiologie pentru anul 2019 

 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: 04.10.2018 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: 022884348 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 04.10.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884348 
Data, Ora: 04.10.2018 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:

04.10.2018

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

 
7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

5.00%




