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Buletin Nr 27 din 06.04.2018

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 
Licitaţie publică Nr. 18/01245

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 achiziționarea centralizată a endoprotezelor conform
necesităților IMSP 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 15.05.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.05.2018 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784 

Buletin Nr 32 din 24.04.2018

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 
În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 18/01245 din 15.05.2018 cu privire la achiziţia de achiziționarea centralizată a
endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2018, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt
operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784 

Buletin Nr 36 din 08.05.2018

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 18/01245 din 29.05.2018 cu privire la achiziţia de achiziționarea centralizată a
endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2018, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt
operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 15.05.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.05.2018 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 29.05.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.05.2018 10:00

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară
Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784 

Buletin Nr 42 din 29.05.2018

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 
În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 18/01245 din 29.06.2018 cu privire la achiziţia de achiziționarea centralizată a
endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2018, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt
operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 29.05.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.05.2018 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 29.06.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.06.2018 10:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784 

Buletin Nr 49 din 22.06.2018

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 
În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 18/01245 din 10.07.2018 cu privire la achiziţia de achiziționarea centralizată a
endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2018, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt
operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 29.06.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.06.2018 10:00

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784
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SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 10.07.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.07.2018 10:00

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784 

Buletin Nr 53 din 06.07.2018

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 
În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 18/01245 din 24.07.2018 cu privire la achiziţia de achiziționarea centralizată a
endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2018, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt
operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 10.07.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.07.2018 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 24.07.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.07.2018 10:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784 

Buletin Nr 58 din 24.07.2018

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 
În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 18/01245 din 10.08.2018 cu privire la achiziţia de achiziționarea centralizată a
endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2018, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt
operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 24.07.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.07.2018 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 10.08.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.08.2018 10:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784 

 
În atenţia operatorilor economici!

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784
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La Licitaţie publică nr. 18/01245 din 13.08.2018 cu privire la achiziţia de achiziționarea centralizată a
endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2018, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt
operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 10.08.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.08.2018 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 13.08.2018 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.08.2018 10:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784 

Buletin Nr 60 din 31.07.2018

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 
În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 18/01245 din 13.08.2018 cu privire la achiziţia de achiziționarea centralizată a
endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2018, cod CPV - 33100000-1, conform necesităţilor
autorităţii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, sunt
operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=26528784


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

nr. 18/01245 06.04.2018din

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

achiziționarea centralizată a endoprotezelor conform necesităților IMSP 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 "achiziționarea centralizată a endoprotezelor conform necesităților IMSP 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 Endoproteză bipolară de şold (cimentata si
necimentată)

150.00Bucată1.1 Cupă  diferite dimensiuni  -Cupă  bipolară - confecţionat din
aliaj de Co Cr sau echivalentul său;
- Diametre exterioare intre 42 si 56
mm cu increment de 2 mm;
- Suprafata exterioara lustruita;
- Insertul de polietilenă:
- Sa fie confectionat din polietilena
cu greutate moleculara foarte inalta
UHMWPE.
- Sa fie steril.
- Fixarea insertului de polietilena sa
se faca printr-un mecanism de
blocare.
- Sa accepte capete de  28 mm.

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

150.00Bucată1.2 Cap  diferite dimensiuni  - Sa fie confectionat din aliaj de
CoCrMo sau echivalentul său ;
- Sa fie disponibil in minim 4
dimensiuni ale colului

33100000-1



pag. 2

CantitateaUnitatea de
măsura

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

150.00Bucată1.2 Cap  diferite dimensiuni - Sa prezinte variante de diametru
exterior de  28mm diametru
- Dimensiuni con interior: 12/ 14
mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

127.00Bucată1.3 Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni  - Confectionata din aliaj de titan,
acoperita cu strat de suprafață
osteointegrativă, care crează
stabilizarea secundară; Minim 7
tipodimensiuni;
- Tija cu forma conica ; Variantele
standard si lateralizate, pentru
adoptare mai buna spre anatomia
individuala.
- Tip de con interior cap femural:
12/14 mm;
- Pentru implantarea tijelor
femurale se va utiliza același
intrumentar.
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

23.00Bucată1.4 Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni  - Confectionata din aliaj de CoCr
sau echivalentul său;
- Tip de con interior cap femural:
12/14 mm;
- Sa prezine varianta standard si
lateralizata; In minim 6
tipodimensiuni;
- Pentru implantarea tijelor
femurale se va utiliza același
intrumentar.
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

23.00Bucată1.5 Restrictor pentru canal femoral  - Confectionat din polietilena
supradensa;
- Disponibil in mai multe
tipedimensiuni, pentru adaptare mai
buna spre anatomia individualizata;
- Sa existe masuratorul pentru
masurarea adincimii si diametrului
de canal femural;
- Sa se implanteze cu un instrument
special,
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1



pag. 4

CantitateaUnitatea de
măsura

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

4.00Bucată1.6 Set de instrumente gratis în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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)
5. Pentru implantarea tijelor
femurale cimentate și necimentate
se va utiliza același intrumentar.
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

4.00Bucată1.7 Motor oscilant Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

48.00Bucată1.8 Lame pentru motor oscilant Lame pentru motor oscilant33100000-1
2 Endoproteza monopolara modulara

80.00Bucată2.1 Tijă femurală  - sa fie confectionata din aliaj de
titan;
- acoperita cu strat de suprafată
osteointegrativă, care crează
stabilizarea secundara
- sa prezinte profil  rectangular;
- sa prezinte sprijin metadiafizar,
press-fit
 - setul sa cuprinda cel putin 7
marimi, pentru a asigura o adoptare
optimă spre anatomia canalului
femural al pacientului;
- impactarea si extragerea sa se
efectueze in axul tijei;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 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

80.00Bucată2.1 Tijă femurală participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

80.00Bucată2.2 Capul femural monopolar  - confectionat din CoCr, otel
nitrogenat  sau echivalentele sale
- disponibil in diametre exterioare
de  la 42 la 56 mm
- sa prezinte forma eliptica cu con
12/14 mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

2.00Bucată2.3 Set de instrumente gratis în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

2.00Bucată2.4 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată2.4 Motor oscilant gratis în folosință fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

40.00Bucată2.5 Lame pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
3 Proteza totala de sold cimentata

10.00Bucată3.1 TIJA femurală cimentată confecționat din aliaj CoCr titan
sau echivalent
Con 12/14 mm
Forma tronconica pentru stabilitate
rotațională
Col aplatizat
Lungimea minim 120mm
Să prezinte șanț pe tijă longitudinal
Cel puțin 7 dimensiuni
Sterilizare raze Gamma
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

10.00Bucată3.2 CUPA cimentată din polietilenă Trebuie sa  fie confectionata din
polietilena cu greutate moleculara
foarte inalta(UHMWPE)
- Grosimea minima a stratului de
polietilena trebuie  sa fie de min 5
mm pentru fiecare cupa
- Diametrul interior trebuie sa fie de
28mm
- Trebuie sa prezinte mai multe
modele: neutra, cu profil antiluxatie
-sterilizare raxe gamma
- Sa nu fie plana la exterior (se aiba
santuri)
 - Inel de marcaj radiopac
- Diametrul 44-60mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în 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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10.00Bucată3.2 CUPA cimentată din polietilenă pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

10.00Bucată3.3 CAP Metallic
Diametru 28 mm
Con interior 12/14 mm
Sterilizare  Raze Gamma
4 dimensiuni de lungime

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

10.00Bucată3.4 RESTRICTOR canal femoral
Cel putin 4 dimensiuni
Se fie din plastic supradens,
Sa prezinte masurator si
instrumentar de implantare

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau 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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10.00Bucată3.4 RESTRICTOR canal femoral - Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

1.00Bucată3.5 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

1.00Bucată3.6 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

5.00Bucată3.7 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
4 Proteza de sold totala necimentata tip 1

320.00Bucată4.1 TIJA Confecționat din aliaj de titan
Acoperit cu titan poros (tjtan
plasma spray) partea metafizara a
tijei;
Să prezinte șanțuri longitudinale pe
partea diafizara a  tijei;
să prezinte lungimea  minima de
120mm;
Varianta de offset standard si offset
lateralizat;
Con 12/14 mm
Cel putin 10 tipodimensiuni;
Fara coleret;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 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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320.00Bucată4.1 TIJA participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

320.00Bucată4.2 CUPA Confecționată din aliaj de titan;
Acoperirea cupei se va efectua prin
suprafata de integrare pe principiile
"in growth" ( Ex: bile sinterizate ,
fibre metalice din titan sau metal cu
structura poroasa 3D (titan sau
tantal)).
Suprafata cupei poroasa, rugoasa,
structura 3D. Sa prezinte
mecanisme de fixare ferma a
insertului polimeric in cupa:
degajari ecuatoriale, santuri in
structura etc.;
2 suruburi incluse in cupa pentru
fixare, diametrul 6.5 mm, variatia
lungimilor de la 15-50 mm;
Diametrul extern al cupelor sa
varieze minim intre  44-68 mm;
Sa prezinte desing de tip: cu
multiple gauri  si fara gauri;
Fixare de tip Press-fit;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

320.00Bucată4.3 INSERT Trebuie sa  fie confectionata din
polietilena cu grad inalt de cross
linkare (5-10 MRad);
Trebuie sa accepte capurile
protetice de dimensiuni: 28, 32  mm
Sterilizare raze Gamma
Sa prezinte variante standart si
antiluxatie;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1
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320.00Bucată4.3 INSERT corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

320.00Bucată4.4 CAP confecționat din aliaj CoCr sau
ceramica;
Con 12/14 mm;
Diametre externe variind fiind  28,
32 mm;
Cel putin 5 dimensiuni de lungime;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

6.00Bucată4.5 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

6.00Bucată4.6 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință33100000-1
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6.00Bucată4.6 Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

93.00Bucată4.7 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
5 Proteza de sold totala necimentata tip II

(HA)
220.00Bucată5.1 TIJA Confecționată din aliaj titan;

Acoperire: titan poros asociat cu
hidroxiapatita;
Fara coleret;
Să prezinte variante de offset
standard si lateralizat;
Con 12/14 mm
Minim 10 tipodimensiuni;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

220.00Bucată5.2 CUPA Confecționată din aliaj de titan,
acoperita  cu titan poros asociat cu
HA;
Diametre sa varieze intre  44-68
mm
Sa prezinte variante cu multiple
gauri si fara gauri;
Sa prezinte mechanism aditional de
fixare a insertului polimeric (Ex.:
prin degajari ecuatoriale, santuri
suplimentare in cupa, etc;
2 suruburi incluse la fiecare cupa
livarata, diametrul 6.5 mm, variatia
lungimilor de la 15-50 mm;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1
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220.00Bucată5.2 CUPA corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

220.00Bucată5.3 INSERT Confectionata din polietilena intens
cross-linkata (variatia intre 5-10
MRad);
Diametre pentru cupele cu variatia
de la 44-68 mm;
Sa prezinte variante standard si
antiluxatie;
Diametrul  interior al insertului  sa
receptioneze capurile 28, 32 mm;

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

220.00Bucată5.4 CAP confecționat din aliaj de cobalt
crom (CoCr) sau ceramica;
Diametre externe sa prezinte  28, 32
mm;
Con 12/14 mm;
Minim 5 dimensiuni de lungime;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție 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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220.00Bucată5.4 CAP - Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

6.00Bucată5.5 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

6.00Bucată5.6 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

76.00Bucată5.7 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
6 Protesa totala de sold necimentata pentru

persoane active
30.00Bucată6.1 TIJA confecționată din material titan

Acoperire cu titan poros combinat
cu hidroxiapatita, sau doar  titan
poros.
Tija sa aiba unul sau mai multe
sanțuri  metadiafizare
Disponibila minim 10 dimensiuni
Con 12/14 mm
Offset standart si lateralizat
Fara guler
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele

33100000-1
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30.00Bucată6.1 TIJA oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

30.00Bucată6.2 CUPA confecționată din aliaj de titan
Acoperita cu titan poros,  HA sau
fibre metalice din titan.
Cu gauri si fara, gaurile să includă
obturatoare
Se permita schimbarea pozitiei
insertului deja fixat
Include 2 suruburi
Diametre 44-64 mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

30.00Bucată6.3 INSERT Confecționat din polietilenă cross-
linked 7-10Mrad
Standart si antiluxatie
Diam interior 28, 32 mm optional
36 mm

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție 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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30.00Bucată6.3 INSERT produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

30.00Bucată6.4 CAP Ceramică cu incluziuni de zirconiu;
Con 12/14 mm
Diametre 28, 32 mm optional 36
mm
Con 4 dimensiuni de lungime
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

1.00Bucată6.5 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

1.00Bucată6.6 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.

33100000-1
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1.00Bucată6.6 Motor oscilant gratis în folosință 3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

6.00Bucată6.7 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
7 Proteza totala de sold cu tija de revisie

monobloc necimintat cu cotil dubla
mobilitate necimentata

20.00Bucată7.1 TIJA Confecționată din aliaj de titan;
Con 12/14mm;
Suprafat sablata osteointegranta ;
Fara coleret;
Lungime minim de la 190mm
Sa prezinte proiemninete ascutite pe
lungimea tijei;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

20.00Bucată7.2 CUPA Confecționată din aliaj de CoCr sau
echivalentul sau;
Acoperire prin titan poros, asociat
cu HA;
Fixare necimentată press-fit;
Diametre 44-62 mm;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau 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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20.00Bucată7.2 CUPA - Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

20.00Bucată7.3 Insert Confecționată din UHMWPE;
Diametrul interior  22, 28mm ;
Diametre 44-62 mm;
Sa prezinte desing  retentiv;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

20.00Bucată7.4 CAP Confecționat din aliaj de cobal
crom (CoCr)
Diametre 22,28 mm;
Con interior 12/14mm;
Minim 5 marimi de lungime;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

2.00Bucată7.5 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada

33100000-1
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2.00Bucată7.5 Set de instrumente gratuit în folosință 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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

2.00Bucată7.6 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

8.00Bucată7.7 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
8 Proteza totala de sold cu tija de revisie

cimentata cu cotil dubla mobilitate
cimentata

10.00Bucată8.1 TIJA confecționată din aliaj de titan,
CoCr sau echivalent
Lungime minim 180mm
Prezenta centrorului sau cu
autocentrare
Con 12/14 mm
Minim 4 dimensiuni
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

10.00Bucată8.2 CUPA confecționată din aliaj de titan sau
CoCr sau Otel inox
La exterior santuri pentru fixare
mai optima a cimentului
Diametre 44-60mm
- Termen restant al sterilizării nu

33100000-1
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10.00Bucată8.2 CUPA mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

10.00Bucată8.3 INSERT Diametrul interior 28,22 mm
 Confecționat din  UHMWPE
crosslinked
Diametre 44-60mm
retentiv
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

10.00Bucată8.4 CAP metalic
Diam intern 12/14mm
4 dimensiuni de lungime
Diametre 22,28 mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție 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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10.00Bucată8.4 CAP produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

10.00Bucată8.5 Restrictor pentru canal femoral  - Confectionat din polietilena
supradensa;

- Sa existe masuratorul pentru
diametrului si lungimea canalului;
- Sa se implanteze cu un instrument
special.
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

1.00Bucată8.6 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

1.00Bucată8.7 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la

33100000-1
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1.00Bucată8.7 Motor oscilant gratis în folosință implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

3.00Bucată8.8 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
9 Proteza totala de sold necimentata dubla

mobilitate
90.00Bucată9.1 TIJA Confecționată din aliaj de titan;

Acoperire cu titan poros asociat cu
hidroxiapatit (HA) sau titan poros
de tip plasma spray;
Se aiba  suprafata rugoasa, santuri
pe tija;
Minim 10 dimensiuni;
Varianta de offset standard si offset
lateralizat;
Instrumentatia tijei date
necimentate sa fie comuna  si cu
varianta de fija cimentata, pentru
luarea deciziei de fixare a tijei
introperator;
Col  eleptic, forma aplatizata
Con 12/14 mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

90.00Bucată9.2 CUPA Confecționată din aliaj de  CoCr
sau echivalentul sau;
Polisata la interior;
Suprafata externa rugoasa,
acoperita prin titan poros asociat cu
HA;
Diametre 44-62 mm;

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele

33100000-1
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90.00Bucată9.2 CUPA oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

90.00Bucată9.3 INSERT Confecționat din polietilenă
UHMWPE;
Diametre exterioare 44-62 mm ;
Diametre interioare 22, 28 mm;
Sa prezinte desing retentiv;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

90.00Bucată9.4 CAP Confecționat din aliaj de CoCr;
Con 12/14 mm;
Minim 5 dimensiuni de lungime;
Diametru extern 22, 28 mm;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog 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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90.00Bucată9.4 CAP (împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

2.00Bucată9.5 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
livrate in varianta cimentata si
neciementata.
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

2.00Bucată9.6 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

22.00Bucată9.7 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
10 Proteza totala de sold cimentata dubla

mobilitate
30.00Bucată10.1 TIJA confecționat din aliaj de cobalt

crom (CoCr) sau echivalentul sau;
Instrumentar de insertie a tijelor
ciemntate sa fie comun cu
instrumentatia necimentata, astfel
realizand posibilitatea de luare a
deciziei de fixare a  tijei
intraoperator;
Con 12/14mm
Să prezinte suprafata plata, polisata;
Varianta de offset standard si
lateralizat;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție 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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30.00Bucată10.1 TIJA produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

30.00Bucată10.2 CUPA cimentată cu dublă mobilitate CUPA cimentată cu dublă
mobilitate
Confecționată din aliaj de coblal
crom (Cocr) sau echivalentul sau;
Suprafata exterioa sa prezinte
santuri pentru fixare a cimentului;
Diametre externe cuprinse intre  44-
60mm;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

30.00Bucată10.3 INSERT Confecționat din polietilenă
UHMWPE
Diametre exterioare pentru cupe de
diametru 44-60mm;
Diametre interioare 22, 28 mm
Insert de tip retentiv;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul 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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30.00Bucată10.3 INSERT în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

30.00Bucată10.4 CAP Confecționat din aliaj de CoCr;
Con 12/14 mm;
Minim 5 dimensiuni de lungime;
Diametru extern 22 ,28 mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

30.00Bucată10.5 Restrictor pentru canal femoral  - Confectionat din polietilena
supradensa;
- Sa prezinte diametre diferite,
pentru obliterarea canaleleor de
diferite dimensiuni sau sa prezinte
un design ce permite obliterarea
canalelor de diferite dimensiuni;
- Sa existe masuratorul pentru
diametrului  si lungimea canalului
femural;
- Sa se implanteze cu un instrument
special desemnat pentru restrictorul
sus mentionat.
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original 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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30.00Bucată10.5 Restrictor pentru canal femoral electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

2.00Bucată10.6 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

2.00Bucată10.7 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

7.00Bucată10.8 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
11 Proteza totala de sold cu tija modulara

necimentata si cupa de revizie
30.00Bucată11.1 TIJA Tija  femurală de revizie modular

- Sa fie confectionata din aliaj de
titan , acoperita cu material poros
pentru o buna fixare secundara
- Dimensiunile sa varieze de la 180
mm la 340 mm cu interval  de la 5
la 10mm;
- Sa aiba doua componente :
proximala si distala, cu multiple
posibilitati de combinare, oferind o
modularitate crescuta prin
combinarea oricarei componente
proximale cu orice componenta
distala.
Componenta proximala
-sa fie in doua variante- cilindrica si
conica cu minim 5 dimensiuni: de
la 60 la 100 mm
- Sa prezinte gauri proximale pentru
sutura de siguranta cu material
nonmetalic.
-Sa aiba suprafata rugoasa
-Sa prezinte filet interior pentru
fixarea impactorului;
-Sa prezinte geometrie redusa a
gatului pentru a creste gradul de

33100000-1
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30.00Bucată11.1 TIJA libertate al miscarii
-Sa prezinte santuri longitudinale
pentru imbunatatirea osteointegrarii
-Sa existe posibilitatea testarii
pozitionarii ansamblului in situ.
Componenta distala
-sa fie fara coleret
-Sa existe compatibilitate
stanga/dreapta
-Sa se poate combina cu orice
componenta proximala
-Sa ofere posibilitatea de reglare a
anteversiei, ±40°.
- Componenta distala sa fie: curba
si dreapta , cu amprente
longitudinale, universale
stanga/dreapta, pentru abord
endofemural sau transfemural
-Sa prezinte posibilitatea de cuplare
a oricarui element distal cu orice
element proximal indiferent de
forma componentelor si de
dimensiunea acestora ( tija dreapta
sau curba, componenta conica sau
cilindrica )
-Fixarea  celor 2 componente sa se
faca cu cheie dinamometrica
-Pentru componenta distala curba sa
se puna la dispozitie 2 suruburi cu
ф= 4, 9mm si L intre 34mm si
52mm cu increment de 2mm
-Sterilizare
Componenta distala curba
-Sa aiba lungimea ce cuprinde
dimensiunile de la 150 – pina la
250 mm lungime si de la  15 si
23mm, cu ф de 26mm si 28mm la
cererea pe comanda speciala (17
dimensiuni)
-Sa prezinte curbura anatomica
-Forma octogonala pe sectiune cu
aripioare de fixare
-Sa prezinte si posibilitatea de
blocare distala statica sau dinamica
cu suruburi pentru tijele mai mari
de la ф= 18 mm si L= 200mm
-Sa existe posibilitatea de zavorare
distala cu minim 2 suruburi cu
ajutorul unui sistem de ochire
modular pentru  L 200 respectiv
260
Componenta distala dreapta
-Sa aiba diferite lungime, variind de
la 130 pina la 250 mm si sa prezinte
diametre diferite, variatia fiind intre
15 si 25mm
-Sa aiba aripioare de fixare,
numarul variind de la 4-8, si sa fie
tot mai turtita ventrodorsal functie
de diametru
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele

33100000-1



pag. 28

CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată11.1 TIJA corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

30.00Bucată11.2 Cupa acetabulara de revizii Sa fie confectionata din tantal sau
titan poros, cu structura 3 D.
-Porozitatea materialului sa fie de
minim 60%
-Sa prezinte o elasticitate apropiata
de cea tesutului osos;
-Sa faciliteze integrarea tesutului
osos si a tesuturilor moi ,
- Dimensiunile porilor sa fie de pina
la  550μm, toti porii deschisi;
-Materialul sa fie foarte stabil si
rezistent la coroziune
-Sa poata sa fie gaurit
-Sa permita cimentarea unei cupe
(un insert ) in interiorul acesteia,sau
fixare necimentata.
-Modalitate de implantare :
necimentata
-Sa prezinte gauri pentru fixare
aditionala cu suruburi
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

30.00Bucată11.3 Insert crosslinked pentru cupa de revizii Insert crosslinked pentru cupa de
revizii
-Modalitatea de fixare sa fie : prin
cimentare sau fixare prin blocare  in
interiorul cupei metalice sau
amplasat pe cale necimentata;

33100000-1
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30.00Bucată11.3 Insert crosslinked pentru cupa de revizii -Insertul sa fie disponibil in
varianta oblica, gradele variind de
la 10˚-20 ˚;
-Insertul sa fie confectionat din
polietilena inalt cross-linkata (5-10
MRad);
-Sa prezinte santuri ecuatoriale si
polare pentru o buna cimentare in
interiorul cupei, in cazul insertului
cimentat sau mecanisme de fixare
ferma - in cazul fixarii necimentate.
-Oferta de baza sa includa insertul
cu diametrul interior : 28mm si
32mm
 -Sa prezinte numar minim de
dimensiuni ( diametre exterioare )
diferite: dimensiuni cuprinse intre
50mm-74mm cu increment de
2mm;
-Instrumentarul sa fie complet cu
toate probele pentru cupe si
inserturi, asezat in cutii rezistente la
sterilizari repetate
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

30.00Bucată11.4 Cap confecționat din aliaj CoCr sau
ceramica;
Con 12/14 mm;
Diametre externe variind fiind  28,
32 mm;
Cel putin 5 dimensiuni de lungime;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
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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30.00Bucată11.4 Cap semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

80.00Bucată11.5 Şuruburi de cupă  - Confecţionate din aliaj de Titan
- Diametru de 6,5mm
- Profil redus
-  mărimi disponibile 20-50 mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

2.00Bucată11.6 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

2.00Bucată11.7 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în

33100000-1
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2.00Bucată11.7 Motor oscilant gratis în folosință decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

7.00Bucată11.8 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
12 Proteză totală cimentată de genunchi cu

platou tibial fix
200.00Bucată12.1 Componentă femurală cimentată

posterostabilizată
Componenta femurală
- Sa fie confectionata din aliaj
Cobalt - Crom (Co - Cr)
- Componenta anatomica cu
variante stanga-dreapta;
-Sa prezinte fixarea femurală
antirotaţională augumentată prin
doi pini şi o  textură specială pentru
bună fixare a cimentului
Deschidere posterioara
intercondiliana pentru a permite
implantarea tijelor retrograde
- Condilii femurali posteriori sa fie
ingrosati pentru cresterea stabilitatii
si evitarea subluxatiei
- Sant prepatelar accentuat pentru
un contact bun patela-femur si
reducerea stresului asupra patelei
- Design care sa permita flexie cel
putin pana la 130º
- Congruenta femuro-tibiala
maxima
- Sa fie disponibila in minim 5
dimensiuni diferentiate
stinga/dreapta ;
- Dimensiuni extreme de tibie si
femur sa poata fi combinate intre
ele, pastrandu-se congruenta
articulara.
- Sa fie posibila combinarea unei
piese femurale cu minim 3
dimensiuni de tibie
- Suprafata articulara sa fie lustruita
;
- Suprafata de implantare sa fie
rugoasa;
- Modalitate de implantare:
cimentata, suprafata rugoasa
- Sa permita corecta pozitionare cu
ghid centromedular,
- optional  permiterea instalarea
augumentelor femurale pe proteza
distal si posterior in defecte osoase
moderate femurale
- Ghidul de taiere a componentului
femural sa prezinte sistemul de tip
"4 in 1", pe principiul de implantare
"extension gap first".
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu 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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200.00Bucată12.1 Componentă femurală cimentată
posterostabilizată

produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

20.00Bucată12.2 blocuri de augmentare femurala  -Sa fie confectionate din aliaj de
titan
-Sa fie adaptate la zona de deficit
osos ce necesita augmentare
-Sa prezinte 3 tipuri disponibile:
anterior, distal si posterior
-Cele distale si posterioare sa fie
disponibile in 2 grosimi, si anume:
5mm si 10mm, dar la nevoie sa se
poata cimenta si 2 sau 3 blocuri
unul peste celalalt
-Implantabile cimentat si cu
prindere pe componenta femurala
cu surub
-Sterilizate cu radiatii GAMMA in
atmosfera de azot
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării

- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

200.00Bucată12.3 Componentă tibială Componenta tibiala
- Sa fie confectionata din aliaj
Titan;
- Sa fie universala optional stanga/
drepta
- Componenta tibiala sa prezinte
posibilitatea de suprastabilizare si
de transformare in proteza de
revizie prin atasarea de tije de
extensie si augmente, in functie de
necesitatile intraoperatorii
-Profilul platoului tibial sa fie
simetric si sa se adapteaza perfect la
portiunea proximala a tibiei
-Sa prezinte sistem de prindere

33100000-1
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200.00Bucată12.3 Componentă tibială periferica a insertului de polietilena
-Dimensiuni: minim 5, universale
-Suprafata de implantare sa fie
rugoasa, mata;
-Modalitatea de implantare
cimentata;
-Sa permita corecta pozitionare cu
ghid centromedular sau extern;
-Sa prezinte un dop filetat distal -
fixarea tijei de extensie;
- Fixarea de augumente tibiale
conform tehnologiei
producătorului;
- Dimensiuni extreme de tibie si
femur sa poata fi combinate intre
ele, pastrandu- se congruenta
articulara.
- Sa fie posibila combinarea unei
piese femurale cu minim 3
dimensiuni de tibie.

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

25.00Bucată12.4 augmente tibiale  Sa fie confectionate din aliaj de
titan
-Adaptate la zona de deficit osos ce
necesita augmentare-Sa fie
disponibile in 2 variante cu unghi
dreptunghic, si anume : bloc intreg
si jumatate de bloc
Disponibile cu inaltimea de 5mm
sau 10mm
Implantabile cimentat si cu prindere
pe componenta femurala cu surub
Sterilizate cu radiatii GAMMA in
atmosfera de azot
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării

- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite

33100000-1
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25.00Bucată12.4 augmente tibiale - Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

20.00Bucată12.5 tija de extensie scurta de la 50mm-70mm Sa fie confectionate din aliaj de
titan
-Sa fie incluse cate 2 buc/proteza
-Sa prezinte 2 variante: dreapta si
cu offset
-Corectorul axial sa fie inglobat in
tija (o singura piesa)
-Sa se poata implanta atat pe piesa
femurala cat si pe cea tibiala
-Sa fie disponibile in  lungimi de la
70mm pina la 170mm
-Sa se prezinte in diametre cuprinse
intre 10mm si 24mm cu un
increment de 1mm
-Sa se poata implanta atat cimentat
cat si pressfit
-Fixarea la piesa tibiala sa se faca
prin intermediul unui surub care
fixeaza atat extensia cat si insertul
-Atasarea la piesa femurala sa se
faca prin intermediul unui sistem de
con si prin 2 suruburi transversale.
-Sterilizate cu radiatii GAMMA in
atmosfera de azot
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării

- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

200.00Bucată12.6 Insert de polietilenă Insert tibial33100000-1
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200.00Bucată12.6 Insert de polietilenă - Confectionat din polietilena cu
greutate moleculara ultra inalta
(UHMWPE)
- Sa aiba marginea tibiala anterioara
inclinata pentru a evita
impingementul la nivelul
tendonului patelar in flexia
completa
- Dimensiuni multiple: mim 5
dimensiuni de inserturi, fiecare
avand cel putin 6 inaltimi
- Grosimea minima a stratului de
polietilena de 6mm
- Modalitatea de implantare: sistem
de prindere periferica a insertului,
cu elemente de stabilizare mecanica
la nivelul piesei tibiale;
- Sa prezinte varianta cu stabilizare
posterioara
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

13.00Bucată12.7 Componentă patelară Confectionata din polietilena cu
greutate moleculara ultra inalta
(UHMWPE)
- Sa fie adaptata la forma zonei
trohleare a piesei femurale
- Minim 5 dimensiuni
- Modalitatea de implantare:
cimentata
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul 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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13.00Bucată12.7 Componentă patelară în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

4.00Bucată12.8 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

4.00Bucată12.9 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

110.00Bucată12.10 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
13 Proteză totală cimentată de genunchi cu

platou tibial fix de revizie
25.00Bucată13.1 Componenta femurala cimentata

suprastabilizata
Sa fie confectionata din aliaj de Co-
Cr
-Sa fie o componenta anatomica;
-Sa permita implantarea tijelor de
extensie;
-Sa prezinte varianta cu
posterostabilizare;
-Condili femurali posteriori sa fie
ingrosati pentru cresterea stabilitatii
si evitarea subluxatiei;
-Sa prezinte sant prepatelar
accentuat pentru un contact bun
patela-femur si pentru reducerea
stresului asupra patelei
-Sa aiba design care sa permita
flexie pana la 130°
-Sa prezinte multiple posibilitati de
combinatii femuro- tibiale,
asigurand o modularitate deosebita
de combinare;
Sa prezinte variante stanga/dreapta
-Sa prezinte 4 dimensiuni
diferentiate stanga/ dreapta
-Modalitate de implantare sa fie

33100000-1
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25.00Bucată13.1 Componenta femurala cimentata
suprastabilizata

cimentata;
-Sa permita corecta pozitionare cu
ghid centromedular;
-Suprafata articulara sa fie lustruita
;
-Sa prezinte fixarea femurală
antirotaţională augumentată prin
doi pini şi o  textură rugoasa  pentru
bună fixare a cimentulu;
-Sa prezinte congruenta intre raza
condililor femurali si insertul tibial
-Suprafata de implantare sa fie
rugoasa, modalitatea de implantare
cimentata
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

25.00Bucată13.2 Insert tibial suprastabilizat  -Sa fie confectionat din polietilena
cu greutate moleculara foarte inalta
-Sa prezinte marginea tibiala
anterioara inclinata pentru a evita
impingementul la nivelul
tendonului patelar in flexia
complete
-Sa fie detasabil datorita sistemului
de prindere periferica
-Sa prezinte varianta cu
posterostabilizare

-Dimensiuni multiple: minim 5
dimensiuni de inserturi, fiecare
avand 6 inaltimi
-Grosimea minima a stratului de
polietilena sa fie de 6 mm
-Sa se fixeze de componenta tibiala
si de extensie prin intermediul unui
surub
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru

33100000-1
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25.00Bucată13.2 Insert tibial suprastabilizat produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

50.00Bucată13.3 Tija de extensie Sa fie confectionate din aliaj de
titan
-Sa fie incluse cate 2 buc/proteza
-Sa prezinte 2 variante: dreapta si
cu offset
-Corectorul axial sa fie inglobat in
tija (o singura piesa) sau modular
-Sa se poata implanta atat pe piesa
femurala cat si pe cea tibiala
-Sa fie disponibile in urmatoarele
lungimi : 75mm, 100mm, 155mm -
Sa se prezinte in diametre cuprinse
intre 10mm si 24mm cu un
increment de 1mm
-Sa se poata implanta atat cimentat
cat si pressfit
-Fixarea la piesa tibiala sa se faca
prin intermediul unui surub care
fixeaza atat extensia cat si insertul
-Atasarea la piesa femurala sa se
faca prin intermediul unui sistem de
con  sau con asociat cu șuruburi.
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

25.00Bucată13.4 Componentă tibială Componenta tibiala
- Sa fie confectionata din aliaj Titan
- Sa fie universala stanga/ drepta
- Componenta tibiala sa prezinte
posibilitatea de suprastabilizare si
de transformare in proteza de
revizie prin atasarea de tije de

33100000-1
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25.00Bucată13.4 Componentă tibială extensie, in functie de necesitatile
intraoperatorii
-Profilul platoului tibial sa fie
simetric si sa se adapteaza perfect la
portiunea proximala a tibiei
-Sa prezinte modularitate,
dimensiuni extreme de tibie si de
femur sa poata fi combinate intre
ele, pastrandu-se congruenta
articulara, astfel, o dimensiune de
femur sa se poata combina 8
dimensiuni de tibie
-Sa prezinte sistem de prindere
periferica a insertului de polietilena
-Dimensiuni: minim 7, universale
stanga/ dreapta
-Diferentele dintre dimensiunile
succesive sa nu fie pe ámblele axe
antero-posteriore si medio- laterale,
ci doar pe una dintre axe;
-Suprafata de implantare sa fie
rugoasa, mata;
-Modalitatea de implantare
cimentata;
-Sa permita corecta pozitionare cu
ghid centromedular sau extern;
-Sa prezinte un dop filetat distal -
fixarea tijei de extensie;
-Sa aiba orificii la nivelul platoului,
pentru fixare de augumente tibiale;
- Sa fie sterilizata cu radiatii
Gamma.

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

50.00Bucată13.5 Elemente de augumentare femurale Sa fie confectionate din aliaj de
titan
-Sa fie adaptate la zona de deficit
osos ce necesita augmentare
-Sa prezinte 3 tipuri disponibile:

33100000-1
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50.00Bucată13.5 Elemente de augumentare femurale anterior, distal si posterior
-Cele distale si posterioare sa fie
disponibile in 2 grosimi, si anume:
5mm si 10mm, dar la nevoie sa se
poata cimenta si 2 sau 3 blocuri
unul peste celalalt
-Implantabile cimentat si cu
prindere pe componenta femurala
cu surub
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

50.00Bucată13.6 Elemente de augumentare tibiala Sa fie confectionate din aliaj de
titan
-Adaptate la zona de deficit osos ce
necesita augmentare
-Sa fie disponibile in 2 variante cu
unghi dreptunghic, si anume : bloc
intreg si jumatate de bloc
-Disponibile cu inaltimea de 5mm
sau 10mm
-Implantabile cimentat si cu
prindere pe componenta femurala
cu surub
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
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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50.00Bucată13.6 Elemente de augumentare tibiala (Engleză/Rusă) - la livrare33100000-1
2.00Bucată13.7 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit

în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

2.00Bucată13.8 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

13.00Bucată13.9 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
14 Proteza totală de genunchi complet

anatomică
10.00Bucată14.1 Componenta femurală cimentată Sa fie confectionata din aliaj de Co-

Cr , cimentata
-Variante stanga/ dreapta
-Sa prezinte fixarea femurală
antirotaţională augumentată prin
doi pini şi o  textură specială pentru
bună fixare a cimentului
-Deschiderposterioara
intercondiliana pentru permiterea
implantarii tijelor centromedulare -
Design care sa permita flexie de
minim 130°
-Varianta cu posterostabilizare
-Condili femurali posteriori sa fie
ingrosati pentru cresterea stabilitatii
si evitarea subluxatiei
-Sa prezinte congruenta intre raza
condililor femurali si insertul tibial
-Sant prepatelar accentuat pentru un
contact bun patela-femur si
reducerea stresului asupra patelei
-Sa reproduca distantele
antroposterioare native cu minim 21
de profile in crestere cu 2mm in
posterior
-Minim 12 dimensiuni pentru
fiecare membru in parte
-Suprafata articulara sa fie lustruita
-Suprafata de implantare sa fie
rugoasa

33100000-1
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10.00Bucată14.1 Componenta femurală cimentată - Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

10.00Bucată14.2 Componenta tibială Sa fie confectionata din aliaj de
titan
-Sa respecte forma anatomica a
tibiei
-Anatómica, cu variatii stanga
/dreapta
-Baza de implantare prin pin de
stabilizare cu 2 aripioare laterale
destinat cresterii rezistentei si
stabilizarii rotationale
-Componenta tibiala sa prezinte
posibilitatea de suprastabilizare prin
atasarea de tije de extensie, in
functie de necesitatile
intraoperatorii
-Profilul platoului tibial sa fie
asimetric
-Sa prezinte modularitate,
dimensiuni uzuale de tibie sa fie
compatibile cu minim 9  dimensiui
de femur
-Sistem de prindere periferica a
insertului de polietilena
-Dimensiuni:minim 10  in total
pentru fiecare membru in parte
-Sa prezinte un dop filetat distal
pentru fixarea tijei de extensie
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul 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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10.00Bucată14.2 Componenta tibială în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

10.00Bucată14.3 Insert tibial Sa fie confectionat din polietilena
UHMWPE  cu optiunea de
Polietilena cu vit. E
-Sa aiba marginea tibiala anterioara
inclinata pentru a evita
impingementul la nivelul
tendonului patelar in flexia
completa
-Sa prezinte modularitate deosebita,
dimensiuni uzuale de tibie sa fie
compatibile cu minim 9  dimensiui
de femur
-Modalitatea de implantare: insert
detasabil cu sistem de prindere
periferica a insertului, cu elemente
de stabilizare mecanica la nivelul
piesei tibiale ( tip pana )
-Dimensiuni multiple: mim 10
inaltimi de inserturi cu crestere de
1mm
-Varianta cu posterostabilizare
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

1.00Bucată14.4 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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

33100000-1
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1.00Bucată14.4 Set de instrumente gratuit în folosință fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

1.00Bucată14.5 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

7.00Bucată14.6 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
15 Blocuri de augmentare

25.00Bucată15.1 Blocuri de augumentare acetabulare - Sa fie confectionata din tantal sau
titan;
- Porozitatea materialului sa fie de
minim 80%;
- Sa prezinte trabecule
asemanatoare cu cele ale osului
spongios, cu o interconectare a
acestora de 100%;
-Sa prezinte o elasticitate  si
proprietati apropiata de cea
tesutului osos spongios;
- Sa prezinte forma de semiluna
- Sa fie compatibil cu orice
dimensiune de cupa
- Sa prezinte gauri pentru
stabilizare cu suruburi
- Sa fie disponibil in minim 5
dimensiuni ale arcului de cerc de la
50 la 70mm;
- Disponibil in minim 3 dimensiuni
ale grosimii: de la 10mm - 30mm;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

4.00Bucată15.2 Blocuri de augumentare aripa iliaca Sa fie confectionat din tantal sau
titan;
- Sa prezinte forma de trapezoidala

33100000-1
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4.00Bucată15.2 Blocuri de augumentare aripa iliaca ,zona care reface congruenta
cotilului sa  prezinte forma de arc
de cerc;
- Sa fie compatibil cu orice tip de
cupa;
- Sa prezinte structura asemanatoare
cu cea a osului spongios , structura
trabeculara;
- Trabeculele sa fie interconectate
in totalitate;
- Sa prezinte elasticitate si
proprietati mecanice apropiate de
cele ale osului spongios;
- Sa prezinte gauri pentru
stabilizare cu suruburi
- Sa fie disponibil in minim 4
dimensiuni;
- Sa prezinte augmente pentru
crearea congruentei la aripa iliaca
cu 3 variante de inclinare
- Modalitate de implantare :
necimentat
- Sa se livreze impreuna cu 4
suruburi autotarodante cu diametrul
de 6,5mm si lungimi cuprinse intre
15mm si 60mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

5.00Bucată15.3 Inelul de ranforsare cupa-cotil Sa fie confectionat din titan
- Suprafata de contact cu cupa sa fie
de aproximativ 1/3 sfera
- Sa prezinte o aripa de fixare
osoasa in zona superioara prevazuta
cu gauri si una fara gauri in zona
inferioara ambele usor de manevrat
si de adaptat necesitatilor
intraoperatorii
- Aripa de fixare cu gauri sa fie in
doua lungimi diferite
- Anatomice, disponibile in variante
stanga/ dreapta
- Sa fie disponibile in 10
dimensiuni  pentru fiecare  lungime
; compatibile cu cupa in care se
fixeaza

33100000-1
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5.00Bucată15.3 Inelul de ranforsare cupa-cotil - Sa accepte inserturile cupei in care
se fixeaza corespunzatoare
dimensiunii
- Sa fie prevazute cu orificii de
fixare cu suruburi. Numarul de
gauri pentru fixarea suruburilor sa
fie mai mare pentru a permite
chirurgului fixarea optima, adaptata
fiecarui caz in parte.
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

6.00Bucată15.4 Elementele de ranforsare tip con femoral/tibial Sa fie din material tantal, acesta
fiind cel mai biocompatibil metal
folsit in-vivo
- Sa fie folosit pentru placile de
cranioplastie, ca marker radioopac,
clipsuri pentru ligatura, in cazul
sondelor de pace maker
- Porozitatea materialului sa fie de
minim 80% si sa aiba o
permeabilitate asemanatoare cu cea
a tesutului osos spongios
- Porozitatea materialului sa fie 3D
- Sa prezinte trabecule
asemanatoare cu cele ale osului
spongios, cu o interconectare a
acestora de 100%
- Materialul sa prezinte  structura si
proprietati mecanice ale osului
spongios, textura sa sa promoveze
formarea osteoblastilor si
osteointegrarea.
- Materialul sa prezinte o rezistenta
crescuta la infectii, putand chiar
inhiba dezvoltarea germenilor
patogeni.
- Sa prezinte o elasticitate apropiata
de cea tesutului osos spongios.
Modulul de elasticitate sa fie de 1.
5- 3. 1Gpa
- Sa faciliteze integrarea tesutului
osos si a tesuturilor moi fiind un
bun support pentru vascularizatie ; -
Materialul sa fie foarte stabil si
rezistent la coroziune

33100000-1
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6.00Bucată15.4 Elementele de ranforsare tip con femoral/tibial - Sa poata fi gaurit
Con femural
-Conurile augmentare femur distale
sa sa prezinte in variante stanga-
dreapta
- Sa fie minim 3 categorii de
dimensiuni(mic, mediu si mare pe
raport M/L si A/P)  a cate 3 inaltimi
fiecare;
Con tibial
-Conuri augmentare tibie
proximala- complete sa fie prezente
in variante stanga- dreapta
- Sa fie minim 4 categorii de
dimensiuni(foarte mic, mic, mediu
si mare);
- Conuri augmentare tibie
proximala- in treapta
- Sa fie prezente in variante stanga-
dreapta
- Sa fie minim 2 categorii de
dimensiuni(mediu si mare) cu
dimensiuni de la 60mm la 70mm -
Diferenta de treapta sa fie de 10 -
15mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

16 Proteza totala cimentata de genunchi de
revizie cu balama rotativa

2.00Bucată16.1 Componenta femurala • Sa fie confectionata din aliaj Co-
Cr
• Sa prezinte forma anatomica;
• Posibilitatea de atasare a unei tije
de extensie
• Sa fie varianta suprastabilizata de
tip balama cu platou mobil
• Condili femurali posteriori sa fie
ingrosati pentru evitarea subluxatiei
• Sa prezinte şanţ prepatelar
accentuat
• Sa prezinte multiple posibilitati de
combinatii femuro-tibiale
pastrandu-se congruenta articulara
• Sa permita o flexie la minim 120º
• Sa permita tractiune in ax de

33100000-1
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2.00Bucată16.1 Componenta femurala minim 4cm fara a se luxa
• Sa prezinte incarcare pe condilii
tibiali de minim 90%
• Sa prezinte un pin care se fixeaza
pe femur si patrunde in tibie pentru
a creea balamaua
• Sa fie personalizata stanga /
dreapta
• Sa fie disponibila in minim 5
dimensiuni pentru fiecare parte
• Modalitatea de implantare sa fie
cimentata
• Sa permita pozitionarea corecta cu
ghid centromedular
• Suprafata articulara sa fie lustruita
• Suprafata de implantare sa fie
rugoasa
• Sa permita atasarea de blocuri de
augmentare distal , posterior si
anterior
• Sa fie sterilizata

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

2.00Bucată16.2 Componenta tibiala • Confectionata din cobalt crom sau
aliaj de titan
• Sa fie modulara (sa accepte tije de
extensie)
• Proteza sa fie de tip
hiperstabilizata
• Sa prezinte platou mobil din
polietilena ca suprafata articulara
intre implantul tibial si implantul
femural
• Implantul tibial sa prezinte un
orificiu continuat de un canal
pentru inserarea pinului de
hiperstabilizare cu fixare pe
componenta femurala
• Impreuna cu componenta

33100000-1
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2.00Bucată16.2 Componenta tibiala femurala sa se angreneze intr-un
complex protetic tip proteza totala
de genunchi tip "balama"
• Implantul sa permita o flexie de
min 120
• Hiperextensie de 3° ± 1°
• Sa fie disponibile 8 dimensiuni de
tibie dintre care 6 dimensiuni
modulare  care accepta tijele de
extensie drepte si cu offset si 2 in
varianta nemodulara , acestea
neavand la capatul distal  dopul de
polietilena pentru atasarea tijelor de
extensie ci sa fie boante dar cu un
diamtru mai mic distal
• Canalul longitudinal interior
pentru pinul de hiperstabilizare, sa
fie protejat  de un manson de
polietilena
• Pinul sa permita o deplasare in ax
de min 40mm fara luxare
• Implantul tibial sa se poata
augmenta cu blocuri din titan cu
inaltime de 10mm
• Sterilizare

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

2.00Bucată16.3 Insert tibial • Sa fie de tip mobil pe implantul
tibial
• Sa fie realizat din polietilena
hiperdensa UHMPWE
• Sa prezinte un orificiu pentru
insertia pinului de hiperstabilizare
fixat pe componenta femurala
• Inaltimile insertului de polietilena
sa fie cuprinse intre 12mm si 26mm
cu un minim de 6 dimensiuni

33100000-1
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2.00Bucată16.3 Insert tibial • Sterilizat

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

4.00Bucată16.4 Tija de extensie • Sa fie confectionate din aliaj de
titan
• Sa fie incluse cate 2 buc/proteza
• Sa prezinte 2 variante: dreapta si
cu offset
• Corectorul axial sa fie inglobat in
tija (o singura piesa)
• Sa se poata implanta atat pe piesa
femurala cat si pe cea tibiala
• Sa fie disponibile in urmatoarele
lungimi : 75mm, 100mm, 155mm
• Sa se prezinte in diametre
cuprinse intre 10mm si 24mm cu un
increment de 1mm
• Sa se poata implanta atat cimentat
cat si pressfit
• Fixarea la piesa tibiala sa se faca
prin intermediul unui surub care
fixeaza atat extensia cat si insertul
• Atasarea la piesa femurala sa se
faca prin intermediul unui sistem de
con si prin 2 suruburi transversale.
• Sterilizat

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în 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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4.00Bucată16.4 Tija de extensie pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

4.00Bucată16.5 Elemente de augumentare femural • Sa fie confectionate din aliaj de
titan
• Sa fie adaptate la forma zonelor
augmentabile ( zona de deficit osos)
• Sa prezinte un numar total
dimensiuni: minim 28
• Blocurile de augumentare
femurale sa fie:
• anterioare;
• distale , cu inaltime de 5, 10, 15,
20mm
• specific distale, cu inaltimi de 10,
15 si 20mm
• posterioare, cu inaltime 5mm si
10mm
• specific posterioare, cu inaltime
de 10mm
• Sa existe posibilitatea de fixare cu
suruburi sau cimentare
• Sterilizat

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

4.00Bucată16.6 Elemente de augumentare tibiale • Confectionate din aliaj de titan33100000-1
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4.00Bucată16.6 Elemente de augumentare tibiale • Sa fie adaptate la forma zonelor
augmentabile   ( zona de deficit
osos)
• Bloc intreg, cu inaltime de 10mm
• Sa existe posibilitatea de fixare
prin cimentare
• Sterilizat

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

1.00Bucată16.7 Componenta patelara • sa fie din polietilena
• sa prezinte 3 ploturi de cimentare
• sa aiba minim 6 dimensiuni
• amabalata steril si individual

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de 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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1.00Bucată16.7 Componenta patelara producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

1.00Bucată16.8 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

1.00Bucată16.9 Motor oscilant si reamer gratuit în folosință Motor oscilant si alezor gratis în
folosință (set= 1 motor + 1 alezor)
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

4.00Bucată16.10 Lame pentru motor oscilant Lame pentru motor oscilant33100000-1
17 Artroplastia monopolară cervico-cefalică

cimentată a umărului
20.00Bucată17.1 Tija humerală Confecționată din aliaj de titan, cu

unghi de 135 °
- sa poata fi utilizata atit pentru
implantare cimentata, cit si
necimentata
- sablata in regiunea metafizara, lisă
in portiunea distală
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite 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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20.00Bucată17.1 Tija humerală în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

20.00Bucată17.2 Capul humeral livrabil atit in varianta centrata (cu
conul Morse in centru) cit si in
varianta excentrica (cu conul Morse
excentric)
- din otel inox, cu suprafata polisata
- cuplarea cu tija humerala cu con
Morse
Cerinte obligatorii:
-posibilitatea de a realiza toate
tipurile de artroplastie de umar
(hemiartroplastie, proteza totala
anatomica cimentata si
necimentata) folosind aceeasi gama
de implanturi si acelasi
instrumentar pentru adaptarea facilă
intraoperatorie a tipului de
interventie chirurgicala
- conformitatea caracteristicilor
tehnice pentru fiecare tip de proteza
in parte
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

1.00Bucată17.3 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1
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1.00Bucată17.4 Motor oscilant gratis în folosință Motor oscilant gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

5.00Bucată17.5 Lamele pentru motor Lame pentru motor oscilant33100000-1
18 Proteza totala de umar cimentata

5.00Bucată18.1 Tija humerala confecționată din aliaj de titan, cu
un unghi de 135°
- sa poate fi utilizata atat pentru
implantare cimentata, cat si
necimentata
- sablata in regiunea metafizara, lisa
in portiunea distala
- con Morse inversat care sa
permita o buna expunere a glenei
- aripioara laterala prevazuta cu
gauri pentru reinsertia elementelor
anatomice; gaura mediala cu acelasi
scop
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

5.00Bucată18.2 Cap humeral - livrabil atat in varianta centrata
(cu conul Morse in centru) cat si in
varianta excentrica (cu conul Morse
excentric)
- din otel inox, cu suprafata polisata
- cuplare cu tija humerala prin con
Morse
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele

33100000-1
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5.00Bucată18.2 Cap humeral oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

5.00Bucată18.3 Glena cimentata confecționată din polietilena, cu 4
pini de ancorare si spatele convex
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

5.00Bucată18.4 Tija humerala confecționată din aliaj de titan, cu
un unghi de 135°
- sa poate fi utilizata atat pentru
implantare cimentata, cat si
necimentata
- sablata in regiunea con Morse
inversat care sa permita o buna
expunere a glenei
- aripioara laterala prevazuta cu
gauri pentru reinsertia elementelor
anatomice; gaura mediala cu acelasi
scop
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în 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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5.00Bucată18.4 Tija humerala pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

5.00Bucată18.5 Cap humeral livrabil atat in varianta centrata (cu
conul Morse in centru) cat si in
varianta excentrica (cu conul Morse
excentric)
- din otel inox, cu suprafata polisata
- cuplare cu tija humerala prin con
Morse
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

5.00Bucată18.6 Insert glenoidian confecționat din polietilena
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1
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5.00Bucată18.7 Glena metalica confecționată din aliaj de titan
acoperit cu hidroxiapatita
CERINTE OBLIGATORII :
- posibilitatea de a realiza toate
tipurile de artroplastie de umar
(hemiartroplastie, proteza totala
anatomica cimentata si
necimentata) folosind aceeasi gama
de implanturi si acelasi
instrumentar pentru adaptarea facila
intraoperatorie a tipului de
interventie chirurgicala
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

19 Ciment ortopedic fără antibiotic
10.00Bucată19.1 Ciment ortopedic fără antibiotic Cimentul sa contina 40 g

Ambalat steril
- Sa aiba 2 componente – o fiola cu
lichid si o punga pudra polimer
- Radioopac
- Viscozitate medie
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 2 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

20 Ciment ortopedic cu antibiotic
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340.00Bucată20.1 Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina 40 g de
polimer sub forma de pudra si
monomer sub forma lichida.
-Sa contina oxidul de zirconiu in
pudra de ciment ca agent radioopac.
-Sa fie un ciment ortopedic
radioopac, cu viscozitate medie,
indicat pentru artroplastii la nivel
de sold, genunchi si alte articulatii.
-Sa contina Gentamicina.
-Sa prezinte un colorant, ce va
permite difentierea cimentului
acrilic de os, in cazuri de
artroplastii de revizie;
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 2 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

21 Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu
sistem de mixare în vaacum a cimentului

150.00Bucată21.1 Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu
sistem de mixare în vaacum a cimentului

Sistem de mixare în vaacum a
cimentului acrilic:
- Să prezinte cartridjul în care se
mixează cimentul acrilic;
-Să prezinte pompa vaacum ;
-Să prezinte vârful lung pentru
inserarea cimentului in canalul
femural;
- Să prezinte pistolul de livrare a
cimentului pe suprafețele protetice
și canale osoase.
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 2 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 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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150.00Bucată21.1 Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu
sistem de mixare în vaacum a cimentului

participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

22 Sistem de lavaj continuu (sistem de
debridare a plăgilor)

160.00Bucată22.1 Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a
plăgilor)

Să fie prezent în trusă sterilă
preasamblată:
-Să aibă la vârf un scut contra
stropi;
-Să fie de singura folosință ;
- Sa prezinte modul pentru lavajul
canalului femural si al acetabulului;
- Sa prezinte tubulatura pentru
pulsarea lichidului si tubulatura
separata pentru aspirarea lui ;
- Sa se oferteze impreuna cu o perie
pentru lavajul canalului femural ;
- Sa aiba 2 viteze de de lucru ;
- Sa fie tip pistolet.
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare

33100000-1

23 Endoproteză totala de șold necimentată cu
tija cu sectiune rectangulara și cotil
universal press-fit

50.00Bucată23.1 Cupa  acetabulară diferite dimensiuni Cupa acetabulara diferite
dimensiuni de la 44 pina la 68.
- Cupa acetabulară necimentată de
tip press fit, confectionata din aliaj
de titan, ce prezinta o suprafata
acoperit cu pulbere de titan depusa
tridimensional prin sinterizare sau o
altă suprafată tridimensionara de
integrare osoasa in structura
implantului pe principiul de "bone
ingrowth" (Ex.: fibra metalica sau
metal poros 3D).
- Profil hemisferic intern pentru
fixarea inserturilor.
- Stabilizarea a inserturilor din

33100000-1
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50.00Bucată23.1 Cupa  acetabulară diferite dimensiuni polietilena sa fie asigurata print-un
mecanism de fixare suplimentara
(de ex. canal circular, degajari
ecuatoriale etc).;
- Sa fie disponibile in mai multe
variante: fara gauri cu 3-5 gauri sau
multe găuri (multihole), pentru
fixare suplimentara cu suruburi ;
- Cupele sa fie prevazute cu capac
pentru acoperirea orificiului polar;
 - Cupele vor fi livrate impreuna cu
2 suruburi pentru zavorare
necesare;
 - Sa prezinte profil tronconic intern
pentru fixarea inserturilor ;
- sa fie disponibile in minim 12
diametre exterioare, cu increment
de 2 mm.

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

50.00Bucată23.2 Insert  diferite dimensiuni Insert cupa acetabulara diferite
dimensiuni
- Sa fie confectionat din polietilena
intens cross-linkata (5-10 MRad);
- Trebuie sa  exista mai multe
optiuni, inclusiv oferta cu  profil
standard si antiluxatie in varianta
standard sau cu rebord de
antiluxatie;
- Să prezinte diametrul interior:  28,
32, 36 mm
- Grosimea polietilenei sa fie de
minim 6 mm
- Stabilizarea axiala sa se asigure
printr-un mecanism de stabilizare
suplimentara: degajari ecuatoriale,
canal circumferential etc.

- Sa fie sterilizat cu radiatii Gamma

33100000-1
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50.00Bucată23.2 Insert  diferite dimensiuni
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

50.00Bucată23.3 Cap  diferite dimensiuni Capul protetic:
- Sa fie confectionat din aliaj de
Cobalt Crom (Co Cr) sau ceramica;
- Sa fie disponibil in minim 5
lungimi ale colului;
- Sa prezinte variante de diametru
exterior de 28, 32 si 36 mm
diametru
- Dimensiuni con interior: 12/14
-  Sa fie sterilizat cu radiatii
Gamma

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de 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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50.00Bucată23.3 Cap  diferite dimensiuni producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

50.00Bucată23.4 Tija femurala necimentată  diferite dimensiuni Tija femurală
- Confectionata din aliaj de titan, cu
suprafața sablată;
- Tija dreapta, cu secțiune
rectangulară, cu cu aripa
trohanteriana proeminenta;
- Design conic distal care previne
contactul cu cortexul si transmiterea
distala a fortelor
- Tija fara coleret, cu sprijin meta-
diafizar;
- Tija universala stanga/ dreapta
- Numarul total de dimensiuni din
set sa fie de minim 10, variantele
standard și offset marit ;
- Tip de con interior cap femural:
12/ 14
- Sa fie sterilizata cu radiatii
Gamma
- Sa prezinte si varianta extra lunga
a tijei, de asemenea cu optiunile  de
offset standard si offset lateralizat
(la cererea spitalului);

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

100.00Bucată23.5 Şuruburi de cupă d-6,5 lungime de 15-50 mm Şuruburi de cupă d-6,5 lungime de
15-50 mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru

33100000-1
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100.00Bucată23.5 Şuruburi de cupă d-6,5 lungime de 15-50 mm produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

1.00Bucată23.6 Set de instrumente gratis în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

1.00Bucată23.7 Motor oscilant si alezor gratis în folosință Set de Motor oscilant si alezor
gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

10.00Bucată23.8 Lame pentru motor oscilant Lame pentru motor oscilant33100000-1
24 Endoproteza totala de sold necimentata cu

cotil universal
50.00Bucată24.1 Componenta femurala Componenta femurala

- Tija confectionata din aliaj de
titan, acoperita cu titan poros in
regiunea metafizara.
- Tija sa prezinte suprafata de tip on
- growth in portiunea diafizara, dar
extremitatea distala sa fie efilata si
polisata
- Colul polisat, varianta standard si
varianta de  lateralizare directa .
 - Disponibilitatea- in minim 10

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată24.1 Componenta femurala dimensiuni.
 - Să prezinte principiul tehnic de
prelucare a canalului femural de tip
"ream and broach".

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

50.00Bucată24.2 Capul femural  - Capul femural confectionat din
aliaj de cobalt-crom sau ceramica,
cu diametru exterior de 28, 32 si 36
mm.
- Să prezinte minim 6 lungimi
pentru fiecare diametru;
-Să permită opțiunea de a utiliza
capuri protetice din alte materiale
(ceramica), precum și capuri cu
diametre de la 28  pînă la 36 mm,
pentru tratamentul pacientilor tineri
și activi.

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau 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



pag. 66

CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată24.2 Capul femural - Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

50.00Bucată24.3 Cupa acetabulara  - Cupa acetabulara, cotil press-fit,
din aliaj de titan, acoperita cu
suprafat de integrarea osoasa de tip
"in - growth' (pulbere de titan
depusa tridimensional prin
sinterizare, fibra metalica sau metal
poros 3D) .
- Suprafata interna polisata cu profil
tronconic intern pentru fixarea
inserturilor.
- Posibila stabilizarea axiala a
inserturilor din polietilena printr-un
mecanism de stabilizare
suplimentara: profil canal
circumferential, degajari
ecuatoriale, etc..
- Cupa protetică să aibă următoarele
opțiuni: fara gauri, 3 gauri sau
multe găuri (multihole) pentru
fixare suplimentara cu suruburi.
Complectata cu capac obturator
polar superior si capace obturatorii
pentru orificiile destinate
suruburilor de fixare suplimentare
si ramase nefolosite.
- Dimensiuni minim 12 marimi.
-Cupele vor fi livrate impreuna cu
suruburile pentru zavorare necesare
(în mediu 2).

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată24.3 Cupa acetabulara termen de o lună de la solicitare33100000-1

50.00Bucată24.4 Insert  acetabular  Insert acetabular confectionat din
polietilena intens cross-linkata, (5 –
10  mRad);
- disponibile in varianta standard
sau cu rebord de antiluxatie, sau
ambele avînd variante standarde și
lateralizare.
- Diametru interior de 28, 32 si 36
mm.
- Stabilizarea axiala prin mecanism
suplimentar de fixare (ex.;  profil de
canal intern, proeminente
ecuatoriale, etc.).
-  Să despună de mărimi pentru
fiecare diametru a cupei.

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

100.00Bucată24.5 Şuruburi de cupă d-6,5 lungime de 15-50 mm Şuruburi de cupă d-6,5 lungime de
15-50 mm
- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog 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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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată24.5 Şuruburi de cupă d-6,5 lungime de 15-50 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 pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

1.00Bucată24.6 Set de instrumente gratis în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

1.00Bucată24.7 Motor oscilant si alezor gratis în folosință Set de Motor oscilant si alezor
gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

25 Endoproteză totală de genunchi platou
anatomic

100.00Bucată25.1 Componentă femurală Componenta femurală
- Sa fie confectionata din aliaj
Cobalt - Crom (CoCr)
- Componenta anatomica , variante
stanga-dreapta
- Deschidere posterioara
intercondiliana pentru a permite
implantarea tijelor retrograde
- Condilii femurali posteriori sa fie
ingrosati pentru cresterea stabilitatii
si evitarea subluxatiei
- Sa prezinte congruenta intre raza
condililor femurali si insertul tibial
- Sant prepatelar accentuat
- Design care sa permita flexie pana
la 130º
- Dimensiuni extreme de tibie si
femur sa poata fi combinate intre
ele, pastrandu-se congruenta
articulara.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată25.1 Componentă femurală - Sa fie posibila combinarea unei
piese femurale cu minim 3
dimensiuni de tibie
- Sa fie disponibila in minim 6
dimensiuni
- Modalitate de implantare:
cimentata, suprafata rugoasa
- Suprafata articulara sa fie lustruita
- Sa permita corecta pozitionare atat
cu ghid centromedular, cat si cu
ghid extern
- Sa fie sterilizata cu radiatii
Gamma

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

100.00Bucată25.2 Componentă tibială Componenta tibiala
- Sa fie confectionata din aliaj de
titan ;
- Sa respecte forma anatomica a
tibiei, fiind divizată în componentul
pentru partea dreaptă și stîngă ;
- Sa prezinte forma asimetrica a
platoului pentru o acoperire mai
buna a suprafetei tibiei ;
- suprafata de contact a platoului
tibial cu insertul de polietilena –
polisata, pentru reducerea uzurii;
- Baza de implantare prin pin de
stabilizare cu 2 aripioare laterale
- Cu posibilitatea de atasare a unei
tije de extensie si de transformare in
proteza de revizie, in functie de
necesitatile intraoperatorii.
- Dimensiuni extreme de tibie si
femur sa poata fi combinate intre
ele, pastrandu- se congruenta
articulara. Sa fie posibila
combinarea unei piese femurale cu
minim 3 dimensiuni de tibie.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată25.2 Componentă tibială - Design care sa permita flexie pana
la 130º
- Sa fie disponibila in minim 6
dimensiuni universale (stanga/
dreapta )
- Sa permita corecta pozitionare atat
cu ghid centromedular, cat si cu
ghid extern
- Modalitate de implantare:
cimentata, suprafata mata
- Sa fie sterilizata cu radiatii
Gamma.

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

100.00Bucată25.3 Insert de polietilenă Insert tibial
- Confectionat din polietilena cu
greutate moleculara ultra inalta
(UHMWPE);
- Sa aiba marginea tibiala anterioara
inclinata pentru a evita
impingementul la nivelul
tendonului patelar in flexia
completa
- Dimensiuni extreme de tibie si
femur sa poata fi combinate intre
ele, pastrandu- se congruenta
articulara. Sa fie posibila
combinarea unei piese femurale cu
minim 3 dimensiuni de tibie
- Minim 7 inaltimi diferite pentru
fiecare din cele minim 6 dimensiuni
de tibie ;
- Grosimea minima a stratului de
polietilena de 6, 5 mm
- Modalitatea de implantare:
elemente de stabilizare mecanica la
nivelul piesei tibiale;
- Sa prezinte varianta cu stabilizare
posterioara

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată25.3 Insert de polietilenă - Sa fie sterilizata cu radiatii
Gamma.

- Termen restant al sterilizării nu
mai mic de 3 ani la momentul
livrării
- Certificat CE și/sau declaratiție de
conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite
- Certificat ISO 13485 pentru
produsele oferite
- Catalogul producătorului pentru
produsele oferite - catalog și/sau
pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin
semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau
în format electronic pe CD
(împreună cu fișierul ofertei
electronice)
- Instrucțiunea de utilizare tradusă
în limba de stat sau altă limbă de
circulație internațională
(Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre
de referință specializate a
producătorului pentru produsele
care nu au fost folosite anterior, în
termen de o lună de la solicitare

33100000-1

1.00Bucată25.4 Set de instrumente gratuit în folosință Setul de instrumente oferit gratuit
în folosință va corespunde
următoarelor cerințe:
1. compatibil cu endoprotezele
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 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

1.00Bucată25.5 Motor oscilant si reamer  gratuit în folosință Set de Motor oscilant si alezor
gratis în folosință
1. compatibil cu endoprotezele
livrate
2. va fi oferit pe toată perioada
derulării contractului pînă la
implantarea ultimei proteze
existente în stocul beneficiarului.
3. va fi nou (neutilizat)
În caz de defecțiune, furnizorul va
fi obligat să repare sau să
înlocuiască utilajul deteriorat în
decurs de 72 ore de la solicitarea
scrisă a beneficiarului.

33100000-1

50.00Bucată25.6 Lame pentru motor oscilant Lame pentru motor oscilant
25+25

33100000-1
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2018
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
semnătura şi ştampila 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

Documente confirmatoare (prospecte) și documente
tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista
accesoriilor echipamentului oferit de la producător –
copie - confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului

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
semnătura şi ştampila Participantului

Da

9 Oferta Formularul ofertei – F.3.1 - original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.3) - original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului

Da

11 Raportul financiar Ultimul raport 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 Garanția pentru ofertă (2% din suma totală a ofertei
fără TVA)

– original – conform pct. IPO 23.1; Da

16 Licența de activitate conform legislației – copie – confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului;

Da

17 Certificat de atribuire a contului bancar – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului;

Da

18 Lista fondatorilor operatorului economic participant
(nume, prenume, codul personal)

– confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului;

Da
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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 Mostre - în termen de 5 zile de la solicitarea scrisă a CAPCS. Da
21 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

22 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

23 Notă de cerinte obligatorii •Firma cistigatoare este obligata sa asigure tot spectrul
de marimi ale protezelor pina la epuizarea completa a
stocului pentru a asigura selectarea exacta a marimii
necesare si siguranta actului chirurgical.
•Înlocuirea implantelor utilizate în maxim 72 ore.
•Prezentarea studiilor clinice și statistice din registere
europene sau americane - legate în special de rata de
supravietuire a implantelor respective (oferite).
•În cazul unor implante noi, ofertantul desemnat
cîștigător va fi obligat să asigure instruire cu personal
calificat cu instrucțiunea scrisă detaliată sau workshop
online, sau asistența în timpul intervențiilor
chirurgicale (legat de utilizarea instrumetarului
specific).
•Posibilitatea furnizarii unor implante in minim de
timp posibil in cazul aparitiei unor situatii neprevazute
intraoperator
•Produsele oferite la fiecare poziție din lot vor fi de la
un singur producător (cu excepția motoarelor oscilante,
alizoare și lamele pentru motoare). Nu vor fi acceptate
produsele oferite de la diferiți producători în cadrul
aceluiași lot.

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: 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
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 13.08.2018 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:
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