
 

CAIET DE SARCINI 

Bunuri 

 

Obiectul Achiziția Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare 

pentru anul 2022 (repetat) 

Prin procedura de achiziție: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFP 13/DM din 21.07.2022  

Autoritatea contractantă Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate 
Descriere generală. Informaţii 

Cod CPV 33100000-1 

Nr. 

Lot 
Denumire Lot Denumirea poziției 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă 

Valoarea 

estimată 

1 

Implante spinale. Cilindru 

din plasa pentru protezare 

corpului vertebral. 

Tube mesh. 

(Cilindru din plasa 

pentru protezare 

corpului vertebral 

buc 4,00 

Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm 

compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan .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 semant electronic* În ofertă se va indica 

codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 

prezentat. Instrucțiunea de utilizare 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. 

24000,00 

2 
Sistem de drenaj continuu a 

cavității toracale  

Sistem de drenaj 

continuu a cavității 

toracale  

buc 2 

Sistem de aspirație uscată pentru drenajul cavității pleurale. Sistemul trebuie sa 

conțină 4 camere pentru mnitorizarea volumului, exudatului, supapa, 

manometru. Steril. Jetabil. 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 semant electronic* În ofertă se va indica codul 

produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 

Instrucțiunea de utilizare 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. 

10000 

3 

Sistem de drenaj ventricular 

extern și monitoring a 

presiunii intracraniene 

Sistem de drenaj 

ventricular extern și 

monitoring a 

presiunii 

intracraniene 

buc 5 

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 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 semant electronic* În ofertă se va indica codul 

produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 

Instrucțiunea de utilizare 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. 

800 



4 

Set cateter lombar cu sistem 

de colectare a lichidurlui 

cefalo-rahidian 

Set cateter lombar 

cu sistem de 

colectare a 

lichidurlui cefalo-

rahidian 

buc 10 

Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve aflat în dotare. 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 semant electronic* În 

ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare 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. 

15000 

5 

Placă de reper (fiducial) 

pentru înregistrarea 

coordonatelor de reper 

imagistic intraoperator 

Placă de reper 

(fiducial) pentru 

înregistrarea 

coordonatelor de 

reper imagistic 

intraoperator 

buc 100 

Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve aflat în dotare.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 semant electronic* În 

ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare 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. 

12000 

6 Sistem transpediculara 
Sistem 

transpediculara 
set 20 

4 suruburi transpediculare poliaxiale și 2 bare longitudinal;  -  Demisiunile 

șurubului - 45mm lungimea și 5.5mm Ø  - Demisiuniel barii - lungimea barei 

170 mm și 5,5mm Ø Prezenta instrumentariului pe perioada utilizarii.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 semant electronic* În 

ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare 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. 

57600 

7 Sistem vertebroplastie 
Sistem 

vertebroplastie 
set 60 

Troacar spinal si ciment spinal cu dizolvant. Dimisiunile troacar spinal 4,0 Ø, 

lungimea 150mm. 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 semant electronic* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a 

putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare 

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. 

276480 



8 

 Consumabile pentru 

interventii chirurgicale la 

coloana vertebrala in cazul 

tumorilor vertebrale si 

fracturilor patologice 

vertebrale 

 Tub-Mesh de Titan  Buc 10 

Diametru: 12mm; Lungime: 100mm; Grosimea: 1mm; Compatibil cu 

investigațiile prin CT (tomografie computerizată) și RMN (rezonanță magneto – 

nucleară);   Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. 

- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant 

original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila 

participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu 

fișierul ofertei electronice)  - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat 

sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  

- Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător 

127500 

8 

 Consumabile pentru 

interventii chirurgicale la 

coloana vertebrala in cazul 

tumorilor vertebrale si 

fracturilor patologice 

vertebrale 

Șurub pedicular 

poliaxial 

preasamblat cu 

piulița de blocare 

Buc 30 

Diametru: 5,5-6,5mm; Lungime: 50-70mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare 

riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in 

treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 

diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 

5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – 

nucleară);   Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare 

poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la 

acelaș producător. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog 

și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura 

și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD 

(împreună cu fișierul ofertei electronice)  - Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 

livrare  - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător 

8 

 Consumabile pentru 

interventii chirurgicale la 

coloana vertebrala in cazul 

tumorilor vertebrale si 

fracturilor patologice 

vertebrale 

 Tija de fixare  

(CoCr) de tip  

"Hybrid" - 3-

5,5x400mm 

Buc 10 

Diametru: 3,0-5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 

2.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – 

nucleară);   Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-

64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Catalogul producătorului pentru produsele oferite 

- catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe 

CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)  - Instrucțiunea de utilizare tradusă 

în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 

livrare  - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător 

8 

 Consumabile pentru 

interventii chirurgicale la 

coloana vertebrala in cazul 

tumorilor vertebrale si 

fracturilor patologice 

vertebrale 

Conector transversal 

poliaxial, ajustabil 

50-70mm 

(compatibil cu tija D 

5,5mm) 

Buc 5 

Conector transversal monoaxial, adjustabila 50-60mm (compatibil cu tija D 

3,0mm) Colorate diferit pentru identificare simplă; .Compatibil CT (tomografia 

compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară);   Material: aliaj din 

titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Fixatoarele pentru conectorul transversal(compatibile 

cu diametrul de bara)  sa fie incluse. - Catalogul producătorului pentru produsele 

oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite 

confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în 

format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)  

- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 

internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  - Suport educațional pentru chirurgi in 

centre de referința ale producător 



8 

 Consumabile pentru 

interventii chirurgicale la 

coloana vertebrala in cazul 

tumorilor vertebrale si 

fracturilor patologice 

vertebrale 

  Șurub pedicular 

monoaxial 

reductabil 

preasamblat cu 

piulița de blocare 

Buc 20 

Diametru: 5,5mm; Lungime: 50-70mm; monoaxiale, reductabile (cu cap lung); 

1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 

2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea 

filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate 

diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) 

și RMN (rezonanță magneto – nucleară);   Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V 

ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și 

tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Catalogul producătorului 

pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport 

hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)  

- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 

internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  - Suport educațional pentru chirurgi in 

centre de referința ale producător 

8 

 Consumabile pentru 

interventii chirurgicale la 

coloana vertebrala in cazul 

tumorilor vertebrale si 

fracturilor patologice 

vertebrale 

Șurub pedicular 

poliaxial cu 

suprafata lucratoare 

prelucrata cu 

plazma, preasamblat 

cu piulița de blocare 

Buc 4 

Diametru: 5,5mm; Lungime: 50-60mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului 

leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea 

superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 

diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 

5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – 

nucleară);  6. Suprafata lucratoare prelucrata cu plazma dupa metoda ICP 

“Inductively Coupled Plasma” cu dimensiunea porilor 75-100 micrometri pentru 

fixarea maximă durabilă cu țesutului osos (Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V 

ELI.) - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și 

tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Certificat CE și/sau declarație 

de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite  - Certificate FDA si ISO  13485 pentru produsele 

oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant 

original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila 

participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu 

fișierul ofertei electronice)  - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat 

sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  

- Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător 

8 

 Consumabile pentru 

interventii chirurgicale la 

coloana vertebrala in cazul 

tumorilor vertebrale si 

fracturilor patologice 

vertebrale 

Set instrumente Buc 1 

Instrumentariul să fie fabricat din polyetheretherketon (PEEK), Carbon-fiber (nu 

mai puțin de 30% carbon-fiber). Să fie de cel puțin de două ori mai ușoare decât 

analogele lor din Inox. Instrumentele să fie ergonomice și  compatibile cu 

șuruburile, tijele, piulițele și să permită instalarea lor – 100%. Instrumentele si 

implantele sa fie in trusa de sterilizare speciala cu indicarea codurilor de 

instrumente si desenelor pentru acestea. Instrumentariul să permită cel puțin 

5000 cicluri de re-sterilizare și să reziste temperaturilo de până la 300 °C.  - 

Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original 

sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila 

participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu 

fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat 

sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Suport 

educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător. Operatorul 

desemnat cîștigător trebuie să ofere gratuit în folosință (custodie) seturi de 

instrumente compatibile cu implanturile livrate pe toată perioada derulării 

contractului  



9 

 Consumabile pentru 

interventii chirurgicale la 

coloana vertebrala in cazul 

tumorilor vertebrale si 

fracturilor patologice 

vertebrale 

Set de biopsie și 

vertebro-plastie 
Buc 25 

Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale - 

Diametru 8G, 11G. Lungimea de la 150mm. Ac cu gradare. Stilet solid. Canula 

pentru biopsie - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog 

și/sau pliant confirmat cu semnătura electronică a ofertantului. - Instrucțiunea de 

utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională 

(Engleză/Rusă) confirmată cu semnătura electronică a ofertantului - 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. 

50000 

10 
Implanturi și consumabile 

spinale neurochirurgicale  

Tube mesh (cilindru 

din plasa pentru 

protezarea corpului 

vertebral) 

buc 4 

Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm 

compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan .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  * În 

ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare 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. 

7200 

10 
Implanturi și consumabile 

spinale neurochirurgicale  
Set de instrumente set 1 

Gratuit in folosinta. Componenta minima: Instrument pentru taierea tubului. 

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 * În ofertă se va indica codul produsului oferit 

pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de 

utilizare 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. 

 

Valoarea estimată totală: 580 580,00 lei 

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                                                                                                           Gheorghe GORCEAG 
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