
INFORMAȚIE
privind atribuirea contractelor

în cadrul procedurii de achiziții publice tip Licitaţie publică 01.02.2018din17/04703, nr.

Achiziționarea consumabilelor pentru Secția Neurochirurgie conform necesităților IMSP SCR pentru anul  2018Obiectul achiziției:

au fost încheiate următoarele contracte:
În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă

din17/04703/001 22.02.2018în  procesul  verbal nr.

Contractul Nr. 17/04703/001 06.03.2018din valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 3972115.90 , inclusiv TVA.
Ofertant: S.C. DENOLGA MEDICAL S.R.L.

Lotul

Denumirea loturilor/pozițiilor

Prețul fără
TVA

Prețul cu TVA

Nr. CPV Un. mas. Cantitatea

1 164699.70197639.64Sistem de reconstrucţie şi stabilizare occipito-cervicală care oferă multiple opţiuni de fixare din titan

33000000-0 BucatăSistem de reconstrucţie şi stabilizare occipito-cervicală care oferă multiple opţiuni de fixare din titan1.1 22968.00 19140.003.00

33000000-0 BucatăConnector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale1.2 34452.00 28710.006.00

33000000-0 BucatăȘurub occipital pentru fixarea plăcii1.3 12402.72 10335.6018.00

33000000-0 BucatăȘurub multi-axial transpedicular cervical1.4 22968.00 19140.0012.00

33000000-0 BucatăCîrlig laminar cervical1.5 24652.32 20543.6014.00

33000000-0 BucatăPiuliță pentru șurubul/cîrligul cervical1.6 23925.00 19937.5025.00

33000000-0 BucatăCrosă ajustabilă pentru tijele cervicale de 3.2 mm1.7 19140.00 15950.002.00

33000000-0 BucatăConnector offset între tija de titan de 3.2 mm și 5.5 mm pentru fuziuni cervico-toracice1.8 16077.60 13398.002.00

33000000-0 BucatăConnector lateral pentru ajustarea șuruburilor non-lineare1.9 15312.00 12760.002.00

33000000-0 BucatăTijă din titan pentru fuziune occipito-cervicală1.10 5742.00 4785.003.00

3 63800.0076560.00 Cuşti intervertebrale pentru protezarea discului intervertebral la nivel cervical din PEEK
(PolyEterEterKetona)

33000000-0 Bucată Cuşti intervertebrale pentru protezarea discului intervertebral la nivel cervical din PEEK
(PolyEterEterKetona)

3.1 76560.00 63800.0020.00

6 10208.0012249.60Tub-mesh din titan pentru protezare neexpandabilă a corpurilor vertebrale cervicale
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Lotul

Denumirea loturilor/pozițiilor

Prețul fără
TVA

Prețul cu TVA

Nr. CPV Un. mas. Cantitatea

33000000-0 BucatăTub-mesh din titan pentru protezare neexpandabilă a corpurilor vertebrale cervicale6.1 12249.60 10208.002.00

8 1130791.201356949.44Set pentru aplicarea minim invazivă a șuruburilor transpediculare canulate și cîrligelor din titan, cu
opțiunea de reducție

33000000-0 BucatăSet pentru aplicarea minim invazivă a șuruburilor transpediculare canulate și cîrligelor din titan, cu
opțiunea de reducție

8.1 76560.00 63800.00400.00

33000000-0 BucatăŞurub canulat multiaxial8.2 612480.00 510400.00400.00

33000000-0 BucatăSuruburi poliaxiale expandabile pentru reduucerea spondilolistezisului8.3 199056.00 165880.0040.00

33000000-0 BucatăȘuruburi monoaxiale din titan8.4 42108.00 35090.0020.00

33000000-0 BucatăPiuliţă pentru șurub8.5 306240.00 255200.00400.00

33000000-0 BucatăTijă hexagonală 5,5 D, titan8.6 61248.00 51040.0040.00

33000000-0 BucatăCîrlig pedicular toraco-lombar8.7 14929.20 12441.0010.00

33000000-0 BucatăCîrlig sublaminar toraco-lombar8.8 14929.20 12441.0010.00

33000000-0 BucatăCrosă ajustabilă pentru tijă8.9 29399.04 24499.204.00

10 102080.00122496.00Șuruburi fenestrate și canulate pentru întroducerea cimentului acrilic

33000000-0 BucatăȘuruburi fenestrate și canulate pentru întroducerea cimentului acrilic10.1 76560.00 63800.0050.00

33000000-0 BucatăPiuliţă pentru șurub10.2 45936.00 38280.0060.00

11 191400.00229680.00Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana
vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive

33000000-0 BucatăCuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana
vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive

11.1 229680.00 191400.0050.00

12 48488.0058185.60Cușcă intervertebrală din titan pentru fuziune intervertebrală posterioară sau transforaminală

33000000-0 BucatăCușcă intervertebrală din titan pentru fuziune intervertebrală posterioară sau transforaminală12.1 58185.60 48488.0010.00

13 165880.00199056.00Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale

33000000-0 BucatăRemediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale13.1 199056.00 165880.0020.00

14 76560.0091872.00Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită

33000000-0 BucatăSubstituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită14.1 91872.00 76560.0020.00

15 57420.0068904.00Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule)
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Lotul

Denumirea loturilor/pozițiilor

Prețul fără
TVA

Prețul cu TVA

Nr. CPV Un. mas. Cantitatea

33000000-0 BucatăSubstituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule)15.1 68904.00 57420.0050.00

17 1016081.001219297.20Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau
augmentarea combinată a construcțiilor din titan

33000000-0 BucatăAc pentru acces osos transpendicular17.1 9279.60 7733.0010.00

33000000-0 BucatăKit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi
vertebroplastiei

17.2 35640.00 29700.0010.00

33000000-0 BucatăDispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil
cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular

17.3 74052.00 61710.0050.00

33000000-0 BucatăCartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos17.4 125334.00 104445.0030.00

33000000-0 BucatăSistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale17.5 214368.00 178640.0020.00

33000000-0 BucatăSet balonet pentru reducerea fracturilor vertebrale cu seringi de aplicare a presiunii compatibil cu setul de
acces osos minim invaziv.

17.6 107184.00 89320.004.00

33000000-0 BucatăCiment radiopac de viscozitate înaltă (polymetilmetacrilat-PMMA) special destinat pentru  proceduri de
kyphoplastie cu balonet și vertebroplastie

17.7 567309.60 472758.0060.00

33000000-0 BucatăSet pentru prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale17.8 86130.00 71775.0015.00

18 32340.0038808.00Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale

33000000-0 BucatăImplant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale18.1 38808.00 32340.003.00

24 203136.68243764.02Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural

33000000-0 BucatăHidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural24.1 243764.02 203136.6830.00

25 47212.0056654.40Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian

33000000-0 BucatăSet cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian25.1 56654.40 47212.0010.00

Contractul Nr. 17/04703/002 06.03.2018din valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 9576.00 , inclusiv TVA.
Ofertant: BIOSISTEM MLD S.R.L.

Lotul

Denumirea loturilor/pozițiilor

Prețul fără
TVA

Prețul cu TVA

Nr. CPV Un. mas. Cantitatea

27 7980.009576.00Capsator chirurgical de piele (stapler)

33000000-0 BucatăCapsator chirurgical de piele (stapler)27.1 9576.00 7980.00100.00
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Contractul Nr. 17/04703/003 06.03.2018din valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 211055.40 , inclusiv TVA.
Ofertant: TEHNOMEDICA S.R.L.

Lotul

Denumirea loturilor/pozițiilor

Prețul fără
TVA

Prețul cu TVA

Nr. CPV Un. mas. Cantitatea

29 175879.50211055.40Forceps bipolar jetabil pentru hemostază în cadrul operațiilor cerebrale și spinale

33000000-0 BucatăForceps bipolar jetabil pentru hemostază în cadrul operațiilor cerebrale și spinale29.1 211055.40 175879.5030.00

Contractul Nr. 17/04703/004 06.03.2018din valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 624157.44 , inclusiv TVA.
Ofertant: ENDO-CHIRURGIE S.R.L.

Lotul

Denumirea loturilor/pozițiilor

Prețul fără
TVA

Prețul cu TVA

Nr. CPV Un. mas. Cantitatea

2 12817.4412817.44Șurub cu filet dublu pentru fixarea fracturilor de proces odontoid al vertebrei cervicale C2

33000000-0 BucatăȘurub cu filet dublu pentru fixarea fracturilor de proces odontoid al vertebrei cervicale C22.1 12817.44 12817.444.00

5 350520.00350520.00Proteză expandabilă pentru înlocuirea vertebrei în regiunea cerviclă sau toraco-lombară

33000000-0 BucatăProteză expandabilă pentru înlocuirea vertebrei în regiunea cerviclă sau toraco-lombară5.1 350520.00 350520.0015.00

9 260820.00260820.00Set șuruburi ilio-sacrale canulate cu connector pentru tija de titan

33000000-0 BucatăSet șuruburi ilio-sacrale canulate cu connector pentru tija de titan9.1 260820.00 260820.0030.00

Contractul Nr. 17/04703/005 06.03.2018din valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 175150.00 , inclusiv TVA.
Ofertant: F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L.

Lotul

Denumirea loturilor/pozițiilor

Prețul fără
TVA

Prețul cu TVA

Nr. CPV Un. mas. Cantitatea

4 37000.0037000.00Plăci pentru spondilodeză cervicală anterioară

33000000-0 BucatăPlăci pentru spondilodeză cervicală anterioară4.1 27000.00 27000.0010.00

33000000-0 BucatăŞurub cu unghi variabil cu sistem de autofiletare4.2 5000.00 5000.0020.00

33000000-0 BucatăŞurub rigid cu sistem de autofilitare4.3 5000.00 5000.0020.00

19 39250.0039250.00Placă flexibilă rezorbabilă din polydioxanon pentru plastia planșeului șeii turcești
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Lotul

Denumirea loturilor/pozițiilor

Prețul fără
TVA

Prețul cu TVA

Nr. CPV Un. mas. Cantitatea

33000000-0 BucatăPlacă flexibilă rezorbabilă din polydioxanon pentru plastia planșeului șeii turcești19.1 39250.00 39250.005.00

20 41700.0041700.00Placă din titan pentru protezarea defectelor osalor bolții craniene

33000000-0 BucatăPlacă din titan pentru protezarea defectelor osalor bolții craniene20.1 22700.00 22700.002.00

33000000-0 BucatăȘururburi din titan pentru fixarea placilor din titan20.2 19000.00 19000.0020.00

21 57200.0057200.00Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan

33000000-0 BucatăPlaci din titan pentru acoperirea găurilor de trepan21.1 22000.00 22000.0010.00

33000000-0 BucatăȘururburi din titan pentru fixarea placilor din titan21.2 35200.00 35200.0040.00


