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

nr. 20/00111 17.07.2020din

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

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru neurochirurgie conform necesităților IMSP
SCR "Timofei Moșneaga" pentru anul 2021Obiectul 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.:  44  din  17.07.2020.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea  consumabilelor  medicale  pentru neurochirurgie  conform necesităților  IMSP SCR
"Timofei  Moșneaga" pentru anul  2021"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2021
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  Cuşti intervertebrale pentru protezarea
discului intervertebral la nivel cervical din
PEEK (PolyEterEterKetona)

20.00Bucată1.1  Cuşti intervertebrale pentru protezarea
discului intervertebral la nivel cervical din
PEEK (PolyEterEterKetona)

Designul cuștii trebuie să
corespundă anatomiei spațiului
intervertebral cervical. Cușca
trebuie să aibă un spațiu larg
înăuntru pentru plasamentul
substituenților de os. Designul
cuștii trebuie să aibă un unghi (~ 4
grade) pentru ca să mențină lordoza
cervicală. Partea superioară și
inferioară trebuie sa aibă o
suprafață serată, pentru a reduce
probabilitatea extruziei cuștii.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

2 Proteză intervertebrală mobilă pentru
păstrarea mobilității în segmentul cervical

5.00Bucată2.1 Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea
mobilității în segmentul cervical

Designul protezei trebuie să
corespundă anatomiei spațiului

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată2.1 Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea
mobilității în segmentul cervical

intervertebral cervical, cu centrul de
moțiune plasat fiziologic.
Mecanism de ancorare sigură pe
suprafetile vertebral adiacente.
Plăcile de fixare impregnate cu titan
pentru o suprafață de contact mai
bună. Asigurarea unui pater de
mobilitate natural. Posibilitate de
plasament a protezei în spații
inguste și înălțime a segmentului
redusă. Dimensiuni variate, la
comandă. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

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

160.00Bucată3.1 Şurub vertebral multiaxial Dimensiuni - de la 5.0x30 mm pînă
la 7,5x55mm. Unghi de
poliaxialitate pîna la 30 grade.
Profilul capului șurubului trebuie sa
fie mic. Compatibile cu tija de
4,75mm *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

160.00Bucată3.2 Piuliţă pentru șurub Piulița de închidere trebuie să aibă
mecanism de evitare a închiderii
greșite sau blocării în poziție
incorectă. Compatibilă cu
șuruburile monoaxiale sau
poliaxiale. Piulița finală trebuie să
aibă mecanism de ”rupere” forțată
la un anumită forță rotatorie
aplicată. Compatibilă cu șurubul și
tija de 4,75 mm.*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

10.00Bucată3.3 Tijă hexagonală D 4,75mm, Cobalt Chrome Diametrul tijei - 4,75 mm. Lungime
- peste 130 mm. La unul din capete
tija trebuie sa aibă profil hexagonal
pentru facilitarea aplicării rotației
intraoperatorii.*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

4 Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru
aplicare prin abord posterior şi
transforaminal către coloana vertebrală
lombară prin chirurgie deschisă, proceduri
chirurgicale mici şi proceduri minim
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

invazive
40.00Bucată4.1 Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru

aplicare prin abord posterior şi transforaminal
către coloana vertebrală lombară prin chirurgie
deschisă, proceduri chirurgicale mici şi
proceduri minim invazive

Forma cuștii trebuie să permită
introducerea ușoară și reducerea
necesității de rezecție a osului.
Capetele cuștii trebuie sa fie
rotunjite pentru a permite o
penetrare ușoară în spațiul
intervertebral. Designul cuștii
trebuie să corespundă anatomiei
spațiului intervertebral. Parte
superioară și inferioară trebuie sa
aibă o suprafață serată, pentru a
reduce probabilitatea extruziei
cuștii. Dimensiuni: Adâncime 10
mm Lungime: 20-32 mm, înălțime:
10-14 mm.*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

5 Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul
chirurgiei spinale

10.00Bucată5.1 Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul
chirurgiei spinale

Gel de barieră anti-adeziune pentru
reducerea formării fibrozei
epidurale în cadrul operațiilor
spinale. Rezorbabil. Steril.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată5.1 Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul
chirurgiei spinale

valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

6 Substituient osos din nanoparticule din
hidroxiapatită

50.00Bucată6.1 Substituient osos din nanoparticule din
hidroxiapatită

Substituient osos din nanoparticule
din hidroxiapatită pentru umplerea
defectelor osoase si cuștilor
intervertebrale. Rezorbabil.
Diametrul cristalelor - sub 20nm.
Forma de livrare - pasta injectabilă.
Trebuie sa asigure
osteoconductibilitatea in situ.
Steril.*Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

10 Substituient osos sintetic pentru umplerea
defectelor de os și cuștilor intervertebrale
(granule)

10.00Bucată10.1 Substituient osos sintetic pentru umplerea
defectelor de os și cuștilor intervertebrale
(granule)

Substituient osos sintetic rezorbabil
bifazic, care să conțină 15% de
hidroxiapatită și 85% tri-calcium
fosfat (b-TCP). Diametru grenulelor
- aprx. 1.6mm. Porozitate - aprx.
80%. Steril. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată10.1 Substituient osos sintetic pentru umplerea
defectelor de os și cuștilor intervertebrale
(granule)

livrarea bunului.33100000-1

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

40.00Bucată11.1 Ac pentru acces osos transpendicular Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150
mm*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

20.00Bucată11.2 Kit pentru accesul osos minim invaziv
(canulat) prin pediculul vertebral în cadrul
kyphoplastiei şi vertebroplastiei

Diametrul acului de acces - 9G. În
set trebuie sa fie cel puțin 2 tipuri
de vîrf al acului. Lungimi: 100 -
150mm.*Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

50.00Bucată11.3 Dispozitiv pentru introducerea manuală sau
semi-automată a cimentului vertebral
radioopac, compatibil cu sistemele și seturile
pentru accesul osos transpedicular

Compatibil cu sistemul Luer-
lock.*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Bucată11.3 Dispozitiv pentru introducerea manuală sau
semi-automată a cimentului vertebral
radioopac, compatibil cu sistemele și seturile
pentru accesul osos transpedicular

produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

30.00Bucată11.4 Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a
cimentului vertebral semi-vîscos

Volum – 8-10ml. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

20.00Bucată11.5 Sistem semi-automat de livrare a cimentului
prin troacarele vertebrale

Sistemul trebuie să permită o
livrare stepată a cimentului,
operatorul trebuie să poată să se
îndepărteze de la sursa de radiație
ionizantă. Sistemul trebuie să aibă
mecanism de reducere rapidă a
presiunii intravertebrale. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

20.00Bucată11.5 Sistem semi-automat de livrare a cimentului
prin troacarele vertebrale

catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

10.00Bucată11.6 Ciment radiopac de viscozitate înaltă Ciment radiopac de viscozitate
înaltă (polymetilmetacrilat -
PMMA) special destinat pentru
proceduri de kyphoplastie cu
balonet și vertebroplastie
Componență - Material bioceramică
poroasă (substituent de os) pentru
umplerea defectelor osoase, a
cuștilor intervertebrale, a tuburilor-
mesh din titan şi pentru regenerarea
ţesuturilor. Timpul de mixare și
încărcare în sistemul de aplicare –
3-4 minute; timpul de lucru (livrare
intravertebrală) – pînă la 16
minute*Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

3.00Bucată11.7 Set pentru prelevarea intraoperatorie a biopsiei
vertebrale

Setul trebuie să conțină cel puțin un
ac pentru penetrarea în corpul
vertebral, 2 spițe de ghidare, 1
troacar special pentru prelevarea
materialului de biopsie, 2
containere ermetice pentru stocarea
și transportarea
materialului.*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată11.7 Set pentru prelevarea intraoperatorie a biopsiei
vertebrale

putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

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

2.00Bucată12.1 Implant din colagen pentru reparaţia
învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale
şi spinale

Dimensiuni - 5x5 cm.*Certificat de
la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

13 Spongie pentru tamponadă postoperatorie a
cavitații nazale

50.00Bucată13.1 Spongie pentru tamponadă postoperatorie a
cavitații nazale

Matrial - Polyvinylalcool (PVA),
Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm.
Biocompatibil, cu capacitate de
absorbtie de cel puțin 20 de ori mai
mare decît greutatea proprie.
Existenta capacității de stentare,
efect hemostattic la presiune
ușoară. Calitați anti-aderențiale.
Detectabil la X-ray. Posibilitate de
modelare intraoperatorie.*Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

14 Gelfoam
30.00Bucată14.1 Gelfoam Agent hemostatic local în formă de

spumă.*Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

15 Hidrogel ermetizant absorbabil pentru
învelișul dural

30.00Bucată15.1 Hidrogel ermetizant absorbabil pentru
învelișul dural

Hidrogel ermetizant absorbabil
pentru învelișul dural. Volum -
5ml.*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

16 Capsator chirurgical de piele (stapler)
200.00Bucată16.1 Capsator chirurgical de piele (stapler) Pentru aproximarea rapidă și

estetică a marginilor pielii în cadrul
operațiilor chirurgicale pe creier și
coloană vertebrală.*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

200.00Bucată16.1 Capsator chirurgical de piele (stapler) confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

17 Sistem de drenaj ventricular extern și
monitoring a presiunii intracraniene

3.00Bucată17.1 Sistem de drenaj ventricular extern și
monitoring a presiunii intracraniene

Material - silicon. Găuri rotunde.
Contine cateter ventricular
radioopac, conector pentru
conectarea directa, ghid cu
acoperire hidrofilica, camera de
masurare, sac de colectare, banda
velcro. *Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

18 Șunt ventriculo-peritoneal
2.00Bucată18.1 Șunt ventriculo-peritoneal Presiune medie, cu mecanism

antigravitațional. Găuri rotunde.
Contine cateter ventricular
radioopac.*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată18.1 Șunt ventriculo-peritoneal oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

19 Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor
de referință în cadrul neuronavigației
spinale

20.00Bucată19.1 Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de
referință în cadrul neuronavigației spinale

Compatibile cu echipamentul
BrainLab Curve.*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

20 Placă de reper (fiducial) pentru
înregistrarea coordonatelor de reper
imagistic intraoperator

100.00Bucată20.1 Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea
coordonatelor de reper imagistic intraoperator

Compatibile cu echipamentul
BrainLab Curve*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

21 Set jetabil steril pentru aspirator ultrasonic
CUSA

5.00Bucată21.1 Set jetabil steril pentru aspirator ultrasonic Compatibil cu instalația CUSA33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5.00Bucată21.1 CUSA Dissectron*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

22 Proteina morfogenetică osoasa recombinată
1.00Bucată22.1 Proteina morfogenetică osoasa recombinată Proteina morfogenetică osoasa

recombinată*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

23 Placă pentru fuziune lombo-sacrală
anterioară

3.00Bucată23.1 Placă pentru fuziune lombo-sacrală anterioară Material - titan. Dimensiuni variate
la alegere, 19-30mm. Profil - pînă
la 6 mm. Design cu 3 sau 4 gauri
pentru șuruburile de fixare,
precurbate adaptate anatomiei
regiunii lombo-sacrale. Mecanism
de prevenire a extruziei
șuruburilor*Certificat de la
producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat
CE sau declarație de conformitate
CE în funcție de evaluarea

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3.00Bucată23.1 Placă pentru fuziune lombo-sacrală anterioară conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

12.00Bucată23.2 Șurub pentru fixarea plăcii anterioare lombare Material - titan. Dimensiuni variate
la alegere, 20-35mm. Design
predestinat conexiunii cu placa
lombo-sacrală anterioară.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
*Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, pentru produsul
oferit. Instrucțiuni de utilizare a
produsului. * În ofertă se va indica
codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la
livrarea bunului.

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 30 de zile de la solicitarea scrisa a beneficiarului (IMSP SCR "Timofei Moșneaga")
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 Garanţia pentru ofertă (F3.2) original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform
formularului F 3.2 din Documentația standard

Da

2 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul presonal) – confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului;

(numele, prenumele, codul presonal) – confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului;

Da

3 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont – copie –
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

4 Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
bugetul public naţional

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), valabil la data
deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin

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

aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
5 Formularul Specificațiilor tehnice original conform formularului F4.1 din OMF

173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului.

Da

6 Formularul Specificațiilor de preț original conform formularului F4.2din OMF 173/2018-
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului.

Da

7 Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) original, completat conform modelului atașat,
confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;

Da

8 Declarație Pentru produsele noi sau necunoscute de medici, vor fi
prezentate mostre de către potențialii cîștigători în
termen de 5 zile de la solicitare

Da

9 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

10 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

11 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

12 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

13 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

Nu se cere Nu

14 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

15 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

16 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 (se va indica)

Nu

17 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului

Da

18 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (se va indica)

Nu

19 Raportul financiar Ultimul raport financiar/ situația financiară, copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Da

20 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

21 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

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.md022-88-43-25 (48) ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:
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Numele şi funcţia persoanei responsabile: BOTICA AURELIA, Specialist achiziții, secția achiziții dispozitive medicale

Setul de documente poate fi primit la adresa: Korolenko 2/1, bloc A, etajul 2, bir. A.02.09 (Secretariat).
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: 24.08.2020 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 120 zile

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

24.08.2020 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ANTOCI IVAN
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea consumabilelor medicale pentru neurochirurgie conform necesităților
IMSP SCR "Timofei Moșneaga" pentru anul 2021

1.3. Numărul procedurii: 20/00111
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
44 din 17.07.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: CAPCS
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: CAPCS
1.11. Destinatarul: IMSP SCR "Timofei Moșneaga"
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: BOTICA AURELIA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Cuşti intervertebrale pentru protezarea
discului intervertebral la nivel cervical
din PEEK (PolyEterEterKetona)
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1.1 33100000-1 Cuşti intervertebrale pentru protezarea
discului intervertebral la nivel cervical din
PEEK (PolyEterEterKetona)

Bucată 20.00 Designul cuștii trebuie să corespundă
anatomiei spațiului intervertebral cervical.
Cușca trebuie să aibă un spațiu larg
înăuntru pentru plasamentul
substituenților de os. Designul cuștii
trebuie să aibă un unghi (~ 4 grade) pentru
ca să mențină lordoza cervicală. Partea
superioară și inferioară trebuie sa aibă o
suprafață serată, pentru a reduce
probabilitatea extruziei cuștii. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

2 Proteză intervertebrală mobilă pentru
păstrarea mobilității în segmentul
cervical

2.1 33100000-1 Proteză intervertebrală mobilă pentru
păstrarea mobilității în segmentul cervical

Bucată 5.00 Designul protezei trebuie să corespundă
anatomiei spațiului intervertebral cervical,
cu centrul de moțiune plasat fiziologic.
Mecanism de ancorare sigură pe
suprafetile vertebral adiacente. Plăcile de
fixare impregnate cu titan pentru o
suprafață de contact mai bună. Asigurarea
unui pater de mobilitate natural.
Posibilitate de plasament a protezei în
spații inguste și înălțime a segmentului
redusă. Dimensiuni variate, la comandă.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

3 Set pentru aplicarea minim invazivă a
șuruburilor transpediculare și cîrligelor
din titan, cu opțiunea de reducție
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3.1 33100000-1 Şurub vertebral multiaxial Bucată 160.00 Dimensiuni - de la 5.0x30 mm pînă la
7,5x55mm. Unghi de poliaxialitate pîna la
30 grade. Profilul capului șurubului
trebuie sa fie mic. Compatibile cu tija de
4,75mm *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

3.2 33100000-1 Piuliţă pentru șurub Bucată 160.00 Piulița de închidere trebuie să aibă
mecanism de evitare a închiderii greșite
sau blocării în poziție incorectă.
Compatibilă cu șuruburile monoaxiale sau
poliaxiale. Piulița finală trebuie să aibă
mecanism de ”rupere” forțată la un
anumită forță rotatorie aplicată.
Compatibilă cu șurubul și tija de 4,75
mm.*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.
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3.3 33100000-1 Tijă hexagonală D 4,75mm, Cobalt Chrome Bucată 10.00 Diametrul tijei - 4,75 mm. Lungime -
peste 130 mm. La unul din capete tija
trebuie sa aibă profil hexagonal pentru
facilitarea aplicării rotației
intraoperatorii.*Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

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

4.1 33100000-1 Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru
aplicare prin abord posterior şi
transforaminal către coloana vertebrală
lombară prin chirurgie deschisă, proceduri
chirurgicale mici şi proceduri minim
invazive

Bucată 40.00 Forma cuștii trebuie să permită
introducerea ușoară și reducerea
necesității de rezecție a osului. Capetele
cuștii trebuie sa fie rotunjite pentru a
permite o penetrare ușoară în spațiul
intervertebral. Designul cuștii trebuie să
corespundă anatomiei spațiului
intervertebral. Parte superioară și
inferioară trebuie sa aibă o suprafață
serată, pentru a reduce probabilitatea
extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 10
mm Lungime: 20-32 mm, înălțime: 10-14
mm.*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

5 Remediu anti-aderemțial utilizat în
cadrul chirurgiei spinale
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5.1 33100000-1 Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul
chirurgiei spinale

Bucată 10.00 Gel de barieră anti-adeziune pentru
reducerea formării fibrozei epidurale în
cadrul operațiilor spinale. Rezorbabil.
Steril. *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

6 Substituient osos din nanoparticule din
hidroxiapatită

6.1 33100000-1 Substituient osos din nanoparticule din
hidroxiapatită

Bucată 50.00 Substituient osos din nanoparticule din
hidroxiapatită pentru umplerea defectelor
osoase si cuștilor intervertebrale.
Rezorbabil. Diametrul cristalelor - sub
20nm. Forma de livrare - pasta injectabilă.
Trebuie sa asigure osteoconductibilitatea
in situ. Steril.*Certificat de la producător
ce atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

10 Substituient osos sintetic pentru
umplerea defectelor de os și cuștilor
intervertebrale (granule)



15.07.2020 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 6/17

10.1 33100000-1 Substituient osos sintetic pentru umplerea
defectelor de os și cuștilor intervertebrale
(granule)

Bucată 10.00 Substituient osos sintetic rezorbabil
bifazic, care să conțină 15% de
hidroxiapatită și 85% tri-calcium fosfat (b-
TCP). Diametru grenulelor - aprx. 1.6mm.
Porozitate - aprx. 80%. Steril. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

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

11.1 33100000-1 Ac pentru acces osos transpendicular Bucată 40.00 Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150
mm*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.
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11.2 33100000-1 Kit pentru accesul osos minim invaziv
(canulat) prin pediculul vertebral în cadrul
kyphoplastiei şi vertebroplastiei

Bucată 20.00 Diametrul acului de acces - 9G. În set
trebuie sa fie cel puțin 2 tipuri de vîrf al
acului. Lungimi: 100 - 150mm.*Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

11.3 33100000-1 Dispozitiv pentru introducerea manuală sau
semi-automată a cimentului vertebral
radioopac, compatibil cu sistemele și
seturile pentru accesul osos transpedicular

Bucată 50.00 Compatibil cu sistemul Luer-
lock.*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

11.4 33100000-1 Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă,
manuală a cimentului vertebral semi-vîscos

Bucată 30.00 Volum – 8-10ml. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. *Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.
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11.5 33100000-1 Sistem semi-automat de livrare a cimentului
prin troacarele vertebrale

Bucată 20.00 Sistemul trebuie să permită o livrare
stepată a cimentului, operatorul trebuie să
poată să se îndepărteze de la sursa de
radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă
mecanism de reducere rapidă a presiunii
intravertebrale. *Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. *Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

11.6 33100000-1 Ciment radiopac de viscozitate înaltă Bucată 10.00 Ciment radiopac de viscozitate înaltă
(polymetilmetacrilat - PMMA) special
destinat pentru proceduri de kyphoplastie
cu balonet și vertebroplastie Componență
- Material bioceramică poroasă
(substituent de os) pentru umplerea
defectelor osoase, a cuștilor
intervertebrale, a tuburilor-mesh din titan
şi pentru regenerarea ţesuturilor. Timpul
de mixare și încărcare în sistemul de
aplicare – 3-4 minute; timpul de lucru
(livrare intravertebrală) – pînă la 16
minute*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.
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11.7 33100000-1 Set pentru prelevarea intraoperatorie a
biopsiei vertebrale

Bucată 3.00 Setul trebuie să conțină cel puțin un ac
pentru penetrarea în corpul vertebral, 2
spițe de ghidare, 1 troacar special pentru
prelevarea materialului de biopsie, 2
containere ermetice pentru stocarea și
transportarea materialului.*Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. *Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

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

12.1 33100000-1 Implant din colagen pentru reparaţia
învelişului dural în cadrul operaţiilor
cerebrale şi spinale

Bucată 2.00 Dimensiuni - 5x5 cm.*Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. *Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

13 Spongie pentru tamponadă
postoperatorie a cavitații nazale
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13.1 33100000-1 Spongie pentru tamponadă postoperatorie a
cavitații nazale

Bucată 50.00 Matrial - Polyvinylalcool (PVA),
Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm.
Biocompatibil, cu capacitate de absorbtie
de cel puțin 20 de ori mai mare decît
greutatea proprie. Existenta capacității de
stentare, efect hemostattic la presiune
ușoară. Calitați anti-aderențiale. Detectabil
la X-ray. Posibilitate de modelare
intraoperatorie.*Certificat de la
producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. *Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

14 Gelfoam
14.1 33100000-1 Gelfoam Bucată 30.00 Agent hemostatic local în formă de

spumă.*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

15 Hidrogel ermetizant absorbabil pentru
învelișul dural
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15.1 33100000-1 Hidrogel ermetizant absorbabil pentru
învelișul dural

Bucată 30.00 Hidrogel ermetizant absorbabil pentru
învelișul dural. Volum - 5ml.*Certificat de
la producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. *Documente confirmative:
Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

16 Capsator chirurgical de piele (stapler)
16.1 33100000-1 Capsator chirurgical de piele (stapler) Bucată 200.00 Pentru aproximarea rapidă și estetică a

marginilor pielii în cadrul operațiilor
chirurgicale pe creier și coloană
vertebrală.*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

17 Sistem de drenaj ventricular extern și
monitoring a presiunii intracraniene
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17.1 33100000-1 Sistem de drenaj ventricular extern și
monitoring a presiunii intracraniene

Bucată 3.00 Material - silicon. Găuri rotunde. Contine
cateter ventricular radioopac, conector
pentru conectarea directa, ghid cu
acoperire hidrofilica, camera de masurare,
sac de colectare, banda velcro. *Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

18 Șunt ventriculo-peritoneal
18.1 33100000-1 Șunt ventriculo-peritoneal Bucată 2.00 Presiune medie, cu mecanism

antigravitațional. Găuri rotunde. Contine
cateter ventricular radioopac.*Certificat
de la producător ce atestă calitatea
produsului ISO 13485 – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în funcție
de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele oferite –
valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

19 Clip jetabil pentru înregistrarea
punctelor de referință în cadrul
neuronavigației spinale
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19.1 33100000-1 Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor
de referință în cadrul neuronavigației
spinale

Bucată 20.00 Compatibile cu echipamentul BrainLab
Curve.*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

20 Placă de reper (fiducial) pentru
înregistrarea coordonatelor de reper
imagistic intraoperator

20.1 33100000-1 Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea
coordonatelor de reper imagistic
intraoperator

Bucată 100.00 Compatibile cu echipamentul BrainLab
Curve*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

21 Set jetabil steril pentru aspirator
ultrasonic CUSA

21.1 33100000-1 Set jetabil steril pentru aspirator ultrasonic
CUSA

Bucată 5.00 Compatibil cu instalația CUSA
Dissectron*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

22 Proteina morfogenetică osoasa
recombinată
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22.1 33100000-1 Proteina morfogenetică osoasa recombinată Bucată 1.00 Proteina morfogenetică osoasa
recombinată*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

23 Placă pentru fuziune lombo-sacrală
anterioară

23.1 33100000-1 Placă pentru fuziune lombo-sacrală
anterioară

Bucată 3.00 Material - titan. Dimensiuni variate la
alegere, 19-30mm. Profil - pînă la 6 mm.
Design cu 3 sau 4 gauri pentru șuruburile
de fixare, precurbate adaptate anatomiei
regiunii lombo-sacrale. Mecanism de
prevenire a extruziei
șuruburilor*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.

23.2 33100000-1 Șurub pentru fixarea plăcii anterioare
lombare

Bucată 12.00 Material - titan. Dimensiuni variate la
alegere, 20-35mm. Design predestinat
conexiunii cu placa lombo-sacrală
anterioară. *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului.
*Documente confirmative: Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, pentru produsul oferit.
Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În
ofertă se va indica codul produsului oferit
pentru a putea fi identificat conform
catalogului prezentat. *Termen de
valabilitate minim 12 luni de la livrarea
bunului.
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3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Garanţia pentru ofertă (F3.2) original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform

formularului F 3.2 din Documentația standard
DA

3.2 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul presonal) – confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului;

(numele, prenumele, codul presonal) – confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului;

DA

3.3 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont – copie – confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

DA

3.4 Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de
bugetul public naţional

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului -
conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie –
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

DA

3.5 Formularul Specificațiilor tehnice original conform formularului F4.1 din OMF 173/2018-
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului.

DA

3.6 Formularul Specificațiilor de preț original conform formularului F4.2din OMF 173/2018-
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului.

DA

3.7 Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) original, completat conform modelului atașat, confirmată
prin semnătura și ștampila Participantului;

DA

3.8 Declarație Pentru produsele noi sau necunoscute de medici, vor fi
prezentate mostre de către potențialii cîștigători în termen de
5 zile de la solicitare

DA

3.9 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se
va indica)

NU

3.10 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

3.11 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului NU
3.12 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de

resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Nu se cere NU

3.13 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,
identificată prin referire la specificații sau standard
relevante

Nu se cere NU

3.14 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform Formularului
(se va indica) sau Declarație privind lista principalelor
lucrări executate în ultimul an de activitate conform
Formularului (se va indica)

NU

3.15 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
conform Formularului (se va indica) și Documente care
atestă faptul că operatorul economic se află în posesia
utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie,
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

NU

3.16 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 (se
va indica)

NU

3.17 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului

DA

3.18 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului
(se va indica)

NU

3.19 Raportul financiar Ultimul raport financiar/ situația financiară, copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

DA

3.20 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea
un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru
implementarea contractului conform Formularul (se va
indica)

NU

3.21 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere NU
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3.22 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)

Nu se cere NU

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 20/00111 din 24.08.2020"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

2.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

În termen de 30 de zile de la solicitarea scrisa a beneficiarului (IMSP SCR "Timofei
Moșneaga")

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 bancare zile de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare –
primire.

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 120 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Licitaţie publică nr. 20/00111 
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea consumabilelor medicale pentru
neurochirurgie conform necesităților IMSP SCR "Timofei Moșneaga" pentru anul
2021 
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1 
A nu se deschide înainte de: 24.08.2020 10:00

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa
autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 24.08.2020 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Data, Ora: 24.08.2020 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite

valute vor fi convertite în:
Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

24.08.2020

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: per lot la cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

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

5.00%
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7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1016601000212 
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 20/00111 din 24.08.2020"

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

10 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: 

ANTOCI IVAN ________________________________
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